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:در پایان این دوره آموزشی دانشجو قادر است

مراحل یک کاوش علمی و اجزاي آن را بشناسد.

محتواي پاب مد را بشناسد.

شیوه هاي کاوش ساده و پیشرفته در پاب مد را بشناسد.

مانند امکانات و ابزارهاي گوناگون :Limits, History, Search Builder, مانند امکانات و ابزارهاي گوناگون :Limits, History, Search Builder, 
Search History را بشناسد.

قادرباشد فرمول و استراتژي کاوش خود راذخیره نماید.

شیوه هاي کاوش و دسترسی به مقاالت داراي متن کامل را بشناسد  .
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کی متکی بر تجربه و تحقیق است و نقش اساسی در پیشبرد این علم ایفـا مـی   علم پزش•
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کی متکی بر تجربه و تحقیق است و نقش اساسی در پیشبرد این علم ایفـا مـی   علم پزش•
در این میان پزشکان با چالشی عمده مواجه هستند و باید در تنگاتنگ یک زنـدگی  . کند

 حرفه اي پرمشغله علم خود را به روز نگاهدارند
ي آغاز هر پژوهشی شما بایستی از تحقیقات قبلی با اطالع باشید و به بررسی متـون  برا•

.و مقاله هاي موجود بپردازید
هر مطالعه . استناد به پژوهشهاي انجام گرفته شرط الزم براي ارایه خدمات کیفی است •

. و پژوهش جدید باید با تحقیقات گذشته در ارتباط باشد

.



 

ترين يافتــه هــاي علمــي  بيشــتردرمقاله امــروزه جديــد•
هــــــــر و  وجــــــــود دارنــــــــدهــــــــاي مجــــــــالت تخصصــــــــي 

ارتقــاء ســطح دانــش خودنيازمنــد   بــرایپژوهشــگري 
نهاست

ٓ
 . مطالعه مستمر ا

ولي بدليل حجم روزافـزون اطالعـات و انتشـارات و •
نيــــز افــــزايش عنــــاوين نشــــريه هــــاي منتشرشــــده در 
حوزه هـاي مختلـف علـوم ماننـد پزشـكي كمتـر كسـي 
وقــــــت كــــــافي بــــــراي حتــــــي ورق زدن مجلــــــه هــــــاي 

 . تخصصي حوزه خود دارد
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 . تخصصي حوزه خود دارد
امروزه با اسـتفاده از رایانـه و فنـاوري    •

 پایگاههـاي اطالعـاتی از   نوین اطالعات 
مقاله هاي موجود در مجالت تخصصـی  

ــی و تولیـــــد   و در محـــــیط طراحـــ
  . الکترونیکی عرضه می شوند



مراحل يک کاوش علمي؟

 (Problem formulation)يا مشکل سوال فرموله کردن   ١.
 

(Search strategy)تعيين استراتژي جستجو ٢.
 .متدولوژي جستجو مشخص شود

.٣(Literature search) (Literature search)اطالعاتي منابع کاوش ٣.
موضوع در انواع پايگاه هاي اطالعاتي و مجموعه مجالت و منابع مرتبط با پژوهش هاي  کاوش

 ....الکـترونيکي



منظور از فرموله کردن سوال چيست؟

 پاسخ به رسيدن براي را داريم ذهن در که سوالي ضروري  اجزاي حداقل :ساده تعريف•
 .کنيم مشخص

   :سوال ضروري  اجزاي–

(Population)افراد مورد مطالعه /جامعه (Population)افراد مورد مطالعه /جامعه

(Interventions)مداخله هاي مورد بررسی 

(Outcomes)نتایج مورد بررسی 
 
 

 



Question components : PICO

• What types of     Participants/Populations?

• What types of     Interventions?

C• What types of     Comparisons?

• What types of     Outcomes?



  ،)Patient/Problem(ماه  ۶در شيرخواران بزرگـتر از 

يا بروز تشنج ناش� از تب 
ٓ
)Exposure(ا

۲مثال 

)Comparison( ]در مقايسه با ساير شيرخواران[

ينده افزايش م� دهد؟ 
ٓ
)Outcome(احتمال ابتال به صرع را در ا



فرموله کردن سوال چه فايده اي دارد؟

 :کند مي کمک پژوهشگر به•

 .مي گردد چه دنبال که بفهمد واضح تر–

 

 :کند مي کمک کننده استفاده به••

يا–
ٓ
 دهد؟ مي هم را او پاسخ سوال اين ا



 جستجويک دستور العمل شفاف براي تهيه : تعريفي ساده•

دارد، در پايگاه هاي مختلف تفاوتهايــي با يکديگر جزئيات استراتژي جستجو •
.  استدر پايگاه هاي مختلف تقريبا مشابه استراتژي جستجو اصول اما 

کاوش؟/تعيين استراتژي جستجو



1. Terms  to search for the health condition
مثال اسم بيماري مورد بررسي

2. Terms to search for the interventions
زمايــي باليني همان مداخله استمثال در که مستقلي متغير 

ٓ
کارا

اجزاي اصلي استراتژي جستجو

زمايــي باليني همان مداخله استمثال در که مستقلي متغير 
ٓ
کارا

3. Terms to search for types of study design
نوع مطالعات مورد بررسي



ادامه مراحل يک کاوش علمي؟ 

تعیین استراتژي جستجو  

  موضوع  با مرتبط مفاهیم یا مفهوم بایستی مدالین در جستجو شروع از قبل
.شوند تعیین جستجو مورد

اثرات سیگار بر ناهنجاریهاي جنینی: موضوع تحقیق 

  :مفاهیم 

smoking/cigarette/tobacco/nicotine/fetus/abnormalitiesmoking/cigarette/tobacco/nicotine/fetus/abnormalitie
s/birth defects…

و موضوعهاي اصلی یعنی واژه هاي کلیدي با تعیین مفاهیم می توانید 2.  
.کنیدتعیین خود را براي جستجو تحقیق  فرعی

.سپس در مدالین با تایپ واژه هاي کلیدي جستجو را آغاز کنید.  3
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http://www.pubmed.gov
• PubMed is a Web-based • PubMed is a Web-based 

retrieval system developed 
by the National Center for 
Biotechnology Information 
(NCBI) at the National 
Library of Medicine.

• It is part of NCBI's vast 
retrieval system, known as 

• It is part of NCBI's vast 
retrieval system, known as 
Entrez.

• more than 25 million 
citations for biomedical 
literature

• links to full-text articles at 
participating publishers' 
Web sites &   PMC full-
text articles (100% free) 



PubMed History 
 NLM has been indexing the biomedical literature 

since 1879 .

 Old printed index : the Index Medicus

 PubMed as an experimental database : January 
19961996

 on June 26, 1997, officially announced

 PubMed Redesign: fall of 2009.

 In 1996, 600,000 searches each month. Today> 
one billion searches annually.
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https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html

ژورنال   5400مدالین معتبرترین پایگاه اطالعاتی مقاالت علمی منتشرشده در بیش از • ژورنال   5400مدالین معتبرترین پایگاه اطالعاتی مقاالت علمی منتشرشده در بیش از •

.  عرضه می شود PubMedحوزه زیست پزشکی جهان که از طریق محیط پاب مد 

علوم پایه و بالینی پزشکی و رشته هاي مختلف آن  : پوشش موضوعی آن •
....دامپزشکی و / بهداشت و پیراپزشکی/ پرستاري و مامایی/ داروسازي/ دندانپزشکی(

اگر مایلید کلیاتی درباره این مجموعه و امکانات آن بدانید بر لینک زیر کلیک نمایید

....دامپزشکی و / بهداشت و پیراپزشکی/ پرستاري و مامایی/ داروسازي/ دندانپزشکی(

.رکورد هاي جدید هر هفته از سه شنبه تا شنبه به این پایگاه افزوده می شود•

.  چکیده به زبان انگلیسی دارند) مقاالت(درصد رکوردها  90بیش از •

میالدي تا کنون   1950از حدود : پوشش زمانی•

P.Modiramani slides 15



یا   www.pubmed.govبا تایپ نشانی :  مسیر دوم 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed    به پایگاهPubMed وارد شوید  .
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انواع کاوش در پاب مد

سادهکاوش •
AND/OR/NOTترکیبی واژه ها با استفاده از کاوش•
چکیده مقاله/ نویسنده / واژه در عنوان  کاوش•
MeSHواژه هاي مورد نظر شما در اصطالحنامه استاندارد پزشکی کاوش•
در زبانهاي مختلفکاوش •
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در زبانهاي مختلفکاوش •
 Journalsمجله مورد نظر شما در پایگاه اطالعاتی مجالت کاوش•

Database  

•



آغاز کاوش ساده
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در کاوش ساده، صرفا واژه مورد نظرتان را تایپ کنید.

کافی است واژه خود را انتخاب کنید تا . کادري از واژه هاي مشابه با واژه مورد نظر شما باز می شود
.کاوش آغاز شود
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نمایش نتایجنمایش نتایج
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بخش هاي مختلف صفحه نتایج

فیلترهاي جستجو براي پاالیش فیلترهاي جستجو براي پاالیش 

نتایج
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نتایج

فیلترهاي جستجو براي پاالیش 

نتایج



بخش هاي مختلف صفحه نتایج

موضوع هاي مرتبط با 

موضوع کاربر

مرتب سازي نتایج 
بر اساس ارتباط 

موضوعی
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نمایش  
نتایج بر 

حسب سال 

انتشار 

تصاویر مرتبط با موضوع 

PMCدر مقاالت موجود در 
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گزینه هاي نمایش و مرتب سازي نتایج 
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لینک + مقاالت مرتبط آن + تصاویر+ نمایشی از مشخصات و چکیده یک مقاله 

به متن کامل

P.Modiramani slides 27



Structured 
Abstracts: 

قالب جدید چکیده قالب جدید چکیده 
مقاالت

28



PMCقالب جدید نمایش چکیده مقاالت داراي متن کامل  در
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کاوش پیشرفته 

Advanced Search
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Advanced Search page
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Field Searching (Advanced)

انواع فیلدهاي موجود در جستجوي پیشرفته پاب مد  



  Indexتایپ موضوع براي کاوش در ) ١
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افزودن موضوع انتخابی به کادر کاوش) 2
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م 
سو

م 
گا



PubMedامکانات دیگر محیط 
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چنانچه عالقمندید بیشتر درباره چنانچه عالقمندید بیشتر درباره 
امکانات این پایگاه اطالعاتی بدانید، به 

.درس پاب مد پیشرفته مراجعه نمایید




