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PubMed 

 معرفی :

Pubmed  هیلیَى اػتٌاد همالِ عثی  82یه هَتَس خؼتدَی تحت ٍب سایگاى اػت وِ ؿاهل تیؾ اص 

 ، هدالت ػلَم صیؼتی ٍ وتاتْای آًالیي هی تاؿذ.Medlineاص  

( یا ٍب ػایت Pubmed center) PMC( اص full textاػت داسای لیٌه تِ هتي واهل )هماالت هوىي 

 ّای دیگش تاؿٌذ.

 

Pubmed   ِتشویة دٍ ولو :    

 

ؿاهل صهیٌِ ّای پضؿىی، ػلَم صیؼتی ، ػلَم سفتاسی، ػلَم ؿیوی ٍ   pubmedاػتٌادات ٍ هماالت 

هٌْذػی صیؼت پضؿىی سا پَؿؾ هی دّذ ٍ ّوچٌیي دػتشػی تِ ٍب ػایت ّای هشتثظ دیگش سا فشاّن 

 هی وٌذ .

Pubmed  ( تَػظ هشوض هلی اعالػات تیَتىٌَلَطیNCBI ُدس وتاتخاًِ هلی پضؿىی ایالت هتحذ )

(NLMٍِالغ دس هَػؼ ) ( هلی تْذاؿتNIH.تَػؼِ ٍ ًگْذاسی هی ؿَد ) 

( وِ هْوتشیي  ٍ هؼشٍفتشیي پایگاُ دادُ اعالػات medlineهذالیي ) Pubmedاكلی تشیي پایگاُ 

 وتاتـٌاختی

هماالت پضؿىی، دًذاى پضؿىی، پشػتاسی ٍ ػلَم پایِ اػت ٍ تِ ّویي دلیل دس تشخی هَاسد دٍ ٍاطُ پاب هذ 

تىاس هی سًٍذ، ػالٍُ تش هذالیي پایگاُ ّای دیگشی ّن اص عشیك ایي هَتَس خؼتدَ ٍ هذالیي تِ خای یىذیگش 

 لاتل دػتشع ّؼتٌذ.

 

 

 

pub   هخففpublic 

med    هخففMedline   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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 :  pubmedنحوه دسترسی به 

 :ًواییذ اػتفادُ صیش ّای سٍؽ اص یىی اص تَاًیذ هی پاتوذ پایگاُ تِ ٍسٍد خْت

1 .www.pubmed.com 

8  .www.pubmed.gov 

 هٌاتغ اعالػاتی          پظٍّؾ (          www.bums.ac.ir) . ػایت داًـگاُ ػلَم پضؿىی تیشخٌذ 3

 

 :  pubmedآشنایی با اجزای صفحه اول 
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www.pubmed.com
http://www.pubmed.gov/
http://www.bums.ac.ir/
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1 .NCBI  : 

National center for biotechnology information   )هشوض هلی اعالػات تیَتىٌَلَطی(   

    سا ًوایِ ػاصی هی وٌذ ٍ یىی اص واسّای هْن ایي هَػؼِ  pubmedهَػؼِ ای اػت وِ هدالت 

 صیؼت ؿٌاػی هی تاؿذ.تذٍیي اػتاًذاسدّای ػلوی، ستثِ دّی ٍ ػلن ػٌدی هماالت حَصُ ّای پضؿىی ٍ 

2 .Resources : 

وِ تش اػاع هَضَع عثمِ  pubmedاص عشیك ایي تخؾ هی تَاى تِ تواهی هٌاتغ اعالػاتی هَخَد دس 

وِ ؿاهل صیش هدوَػِ ّایی دس ایي  DNA & RNAتٌذی ؿذُ اًذ دػتشػی یافت تشای هثال دس هٌثغ 

یا  DNA & RNA)هحتَا ؿاهل فمظ  DNA & RNAصهیٌِ اػت هماالتی وِ هحتَای آى ّا دس هَسد 

DNA & RNA .تخؾ لاتل تَخْی اص هحتَا تاؿذ( خوغ آٍسی ؿذُ اًذ 

3 .How to : 

 ایي تخؾ آهَصؽ واس ٍ دػتیاتی تِ اعالػات دس ّش هٌثغ اعالػاتی عثمِ تٌذی ؿذُ سا اسائِ هی دّذ.

4 .Search box : 

 تاؿذ.ایي لؼوت ؿاهل خؼتدَی ػادُ ٍ خؼتدَی پیـشفتِ هی 

 

 (Simple search) : جستجوی ساده

 

دس ایي لؼوت ؿوا هی تَاًیذ پغ اص ٍاسد وشدى ولیذ ٍاطُ هَسد ًظش )ػٌَاى همالِ، ًام ًَیؼٌذُ....( خؼتدَی 

خَد سا اًدام دّیذ دس ایي سٍؽ خؼتدَ ؿوا ًوی تَاًیذ تِ خؼتدَّای خَد هحذٍدیت اػوال وٌیذ ٍ ایداد 

 ( هی تاؿذ.AND, OR, NOTهؼتلضم اػتفادُ اص ػولگشّای )هحذٍدیت 

 

A B 
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A .دس لؼوت اٍل هٌثغ اعالػاتی وِ للذ خؼتدَ دس آى سا داسیذ اًتخاب هی وٌیذ  : 

B  ایي لؼوت ًَاس خؼتدَی ؿوا اػت وِ ػثاست هَسد ًظشتاى سا دسآى تایپ ًوَدُ ٍ تؼذ :search   سا

 اًدام هی دّیذ.

 

 ( :Advanced search) جستجوی پیشرفته 

 

 

 

 

ّوچَى ػٌَاى همالِ ، ًام ًَیؼٌذُ، دس خؼتدَی پیـشفتِ اهىاًات گًَاگًَی تشای اًتخاب فیلذّای هَسد ًظش 

( دس ایي AND, OR, NOTًام هدلِ، تاسیخ اتـاس ٍ ّوچٌیي اػوال هحذٍدیت  تا اػتفادُ اص ػولگشّای  )

ًَع خؼتدَ هی تَاى ولیذ ٍاطُ هَسد ًظش سا دس یه فیلذ لؼوت اهىاًپزیش هی تاؿذ یا تِ ػثاستی دس ایي 

 )ػٌَاى، ًَیؼٌذُ، تاسیخ اًتـاس....( خؼتدَ وشد. خاف
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 : نحوه کاربرد عملگرهای منطقی

AND : دس اػتفادُ اص ایي ػولگش تیي دٍ ٍاطُ ، سوَسدّایی سا تاصیاتی هی وٌذ وِ ّش دٍ ٍاطُ سا داؿتِ تاؿٌذ ،

 .سػاًذ هی سا هفاّین اؿتشان ٍ هحذٍد سا خؼتدَ ٍ اػت هٌغمی ضشبٍالغ 

 

 

OR :  هٌغمی خوغ، دسٍالغ سوَسدّایی سا تاصیاتی هی وٌذ وِ یىی اص ٍاطُ ّا ٍ یا ّش دٍ سا داؿتِ تاؿٌذ 

ّوچٌیي تشای تشویة  .سػاًذ هی سا هفاّین اختواع ػثاستی تِ ٍ سٍد هی واس تِ ًتایح افضایؾ تشای ٍ اػت

 MRI OR Magnetic resonance imaging:  هثال اختلاسات تىاس هی سًٍذ ٍاطُ ّای هتشادف یا

 

NOT : تفشیك، دس ٍالغ تشای حزف یه ٍاطُ خاف اص خؼتدَ تىاس هی سٍد ّشگاُ تیي دٍ ٍاطُ لشاس گیشد 

سوَسدّایی سا تاصیاتی هی وٌذ  .سٍد هی واس تِ خاف هفَْهی حزف ٍ وشدى هؼتثٌی تشای وِ اػت هٌغمی

 tumor NOT malignantوِ ولیذ ٍاطُ اٍل سا داؿتِ تاؿٌذ اها فالذ ولیذ ٍاطُ دٍم تاؿٌذ هثال : 
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 تؼذ اص خؼتدَ دادُ ّای ؿوا تِ كَست ؿىل صیش ًوایؾ دادُ هیـَد :

 

 

A. Article title  :  ایي لؼوت ػٌَاى همالِ یا هدلِ ًَؿتِ هیـَد.دس 

B  .Authors :  هیثاؿذ. ...ایي لؼوت ؿاهل ًَیؼٌذگاى هماالت ٍیا 

C  .Journal title abbrev : .ًام هدلِ تِ كَست هختلش ًَؿتِ هی ؿَد 

D  .Publication date : .تاسیخ اًتـاس همالِ سا ًـاى هی دّذ 

E  .Volume and issue number :   .ؿواسُ خلذ ٍ ؿواسُ هدلِ سا تیاى هی وٌذ 

F  .PMID(pubmed identification: )  ِتِ ّش همالِ دس صهاى ٍسٍدؽ تpubmed  یه وذ اختلاف

هی یاتذ وِ تا داؿتي ایي وذ ٍ ٍاسد وشدى آى دس ًَاس خؼتدَ هی تَاى هؼتمیوا تِ همالِ هَسد ًظش دػت 

 یافت.

G  .Free  article :  ِهتي واهل همالِ تِ كَست سایگاى دس دػتشع تاؿذ ایي گضیٌِ لاتل دس كَستی و

 هـاّذُ اػت.

 

A 

B 

C 

D 

E 

F G 
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  اجزای صفحه یافته ها :

خْت اػوال هحذٍدیت تِ ًتایح خؼتدَ تش اػاع ًَع همالِ ، ًَع دػتشػی  .1

تِ هتي ، تاسیخ اًتـاس ٍ گًَِ هَسد تشسػی )اًؼاى ّا یا حیَاًات ( هَسد 

 اػتفادُ لشاس هیگیشد.

 

 

 

 

2.format  : .چگًَگی ًوایؾ اعالػات همالِ سا تٌظین هیىٌذ  

Summary : ِخالكِ ای اص اعالػات همال 

Summery(text) : اػت ؿذُ عشاحی هٌاتغ ّای لیؼت خْت ٍ 

 هٌاتغ لیؼت ؿىل تِ سا Summery فشهت اعالػات ّواى ٍالغ دس

 .)تاؿذ هی كشفِ تِ هماالت اص چاپی ًؼخِ تْیِ تشای فشهت ایي اص اػتفادُ ( دّذ هی ًوایؾ

Abstract : ِخالكِ اعالػات همالِ تِ ّوشاُ چىیذُ ای اص همال 

Abstract (text): پشیٌت، وپی، خْت فشهت ایي .ًوایذ هی حزف سا ًوایؾ كفحِ تىویلی اعالػات 

 .اػت هفیذ وشدى ایویل یا ٍ رخیشُ

MEDLINE : ِاختلاس ٍ تَضیحات تخؾ دس هماتل آى  یافتِ ّا سا تِ كَستی تیاى هی وٌذ وِ ًام تخؾ ت

 هی تاؿذ.

XML : اى تشًاهِ ًَیؼی ٍب ًوایؾ هیذّذ فشهت دادُ ّا سا تِ كَست صت 

PMID List :  دادُ ّا سا فمظ تِ كَست لیؼتی اصPMID .ًوایؾ هیذّذ  
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3.Sort by  :.ًحَُ هشتة ػاصی دادُ ّا سا هـخق هی وٌذ  

Most Recent  :وِ اخیشا تیـتشیي تاصدیذ سا داؿتِ اًذ. هماالتی 

Best Match  : تش اػاع هماالتی وِ هشتثظ تشًذ. 

Publication Date : ِتش اػاع تاسیخ اًتـاس همال 

First Author  :ُتش اػاع ًام اٍلیي ًَیؼٌذ 

Last Author  :ُتش اػاع ًام آخشیي ًَیؼٌذ 

Journal : ِتش اػاع ًام هدل 

Title : تش اػاع ػٌَاى 

4 .Per page  : 

      ایي گضیٌِ هـخق وٌٌذُ تؼذاد ًوایؾ یافتِ ّا دس ّش كفحِ خؼتدَ هی تاؿذ.

 

5. Send to  : 

  تشای رخیشُ هماالت هَسد ًظش چٌذ ساُ ٍخَد داسد وِ اص عشیك ایي تخؾ لاتل اخشا هی تاؿذ. 
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File :  فایل ایداد هی وٌذ.یه ایي لؼوت دادُ ّا سا تشای ؿوا تِ كَست 

Collections : ُتاؿیذ تا اػتفادُ اص ایي گضیٌِ هی تَاًیذ هماالتی سا  دس كَستی وِ دس ػایت ثثت ًام وشد

 وِ اًتخاب هی وٌیذ دس هدوَػِ هَخَد دس اواًت خَد اضافِ وٌیذ.

Order : اس تایذ اص لثل دس وِ تشای ایي وتا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ ًؼخِ چاپی همالِ سا ػفاسؽ دّیذ

 ػضَ ؿذُ تاؿیذ. http://www.docline.govػایت 

Clipboard :  ٌِیافتِ اٍل سا تِ كَست هَلت رخیشُ هی وٌذ. 055ایي گضی 

E-mail : .تا اػتفادُ اص ایي لؼوت هی تَاًیذ هماالت هَسد ًظش سا تِ یه ایویل اسػال وٌیذ 

My Bibliography :  َایي تخؾ تذیي هٌظَس عشاحی ؿذُ اػت تا هماالت هَسد ًظش سا ؿخق خؼتد

ؼتلضم ٍسٍد تِ وشدُ ٍ آى ّا سا خوغ آٍسی ًوایذ ٍ ػپغ تِ ایي لؼوت اًتمال دّذ اػتفادُ اص ایي لؼوت ه

 كفحِ ؿخلی هی تاؿذ.

 باکس های سمت راست صفحه جستجو:

.تا خؼتدَی ؿوا سا ًوایؾ هی دّذ خؼتدَ ّای هشتثظ : Related searches 

Titles with your search terms  : ایي لؼوت ؿاهل هماالتی اػت وِ ػثاست هَسد ًظشتاى دس

  .ػش همالِ آى اػت

Find related data   :   هی تَاى هٌثغ اعالػات خذیذی اًتخاب ٍ ػثاست هَسد ًظش سا دس آى ًیض

 خؼتدَ وشد. 

: Search details  .خضئیات خؼتدَ سا ًوایؾ هی دّذ 

.آخشیي فؼالیت ّایی وِ دس ػایت اًدام دادُ ایذ سا ًـاى هی دّذ:   Recent activity 

http://www.docline.gov/
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 5 . using pubmed   : 

ایي لؼوت عشیمِ اػتفادُ اص تخؾ ّای هختلف ػایت ٍ اعالػات هشتَط تِ آى سا دس اختیاس واستشاى لشاس هی 

 :صیش اػتدّذوِ ؿاهل لؼوت ّای 

PubMed Quick Start Guide  : چگًَگی اًدام یه خؼتدَی ػشیغ دسpubmed سا آهَصؽ      

 هی دّذ.

Full Text Articles :  .آهَصؽ ًحَُ گشفتي یه همالِ تا هتي واهل دس ایي تخؾ ٍخَد داسد 

PubMed FAQs :  .ؿاهل پاػخ تِ ػَاالت هتذاٍل دس هَسد ػایت هی تاؿذ 

PubMed Tutorials :  لن ّای آهَصؿی دس هَسد واس تا ایي ػایت هی تاؿذ وِ تاسیخ اسائِ ٍ ؿاهل فی

 صهاى ّشیه هـخق اػت.

New and Noteworthy :  .آخشیي اعالػات هشتَط تِ تغییشات ػایت سا گضاسؽ هی دّذ  

 

6 . pubmed tools   : تخؾ هی تاؿذ. 0ؿاهل 

PubMed Mobile : .ایي لؼوت خْت خؼتدَی ػادُ هٌاتغ هَخَد دس پایگاُ هی تاؿذ 

Single Citation Matcher :              ِدس ایي تخؾ هی تَاًیذ تا داؿتي اعالػات هشتَط تِ یه هدل

 تِ عَس اختلاكی ٍ ػادُ آى سا خؼتدَوٌیذ.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.How_to_Get_the_Journal_Articl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.How_to_Get_the_Journal_Articl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.FAQs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.FAQs
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PubMedNews
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PubMedNews
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch
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Batch Citation Matcher :  آًْا دس دس ایي تخؾ تا داؿتي اعالػات همالِ )عثك فشهت صیش( ٍ ًَؿتي

دس لؼوت فایل ایي كفحِ ٍ ًَؿتي آدسع  browseٍ ػپغ اًتخاب ایي فایل اص عشیك  wordیه فایل 

 هماالت هَسد ًظش تِ ایویل ٍاسد ؿذُ اسػال هی ؿَد. searchایویل دس لؼوت ایویل ٍ ػپغ 

journal_title|year|volume|first_page|author_name|your_key|  ُفشهت تؼییي ؿذ() 

Clinical Queries :  خؼتدَی خاهغ اص كفحِ اكلی تِ عَس هؼتمین اًدام هی ؿَد ٍ ایي لؼوت كشفا

 :تشای خؼتدَّای تالیٌی ٍ ًتایح خؼتدَ دس ایي كفحِ هحذٍد تِ تحمیمات تالیٌی هی تاؿذ

A  . َتالیٌی )دسهاى، تـخیق، ػلت ؿٌاػی...( ی هماالت تا خٌثِ ّایخؼتد 

B .خؼتدَی هماالت تا واسآصهایی آهاسی ٍ تحلیلی 

Cَطًتیه پضؿىی عی هماالت تا هَضَ. خؼتد

 

Topic-Specific Queries :  ایي لؼوت ػشفلل ّای هَخَد دسpubmed  ِسا تَضیح دادُ اػت و

 ؿاهل چِ هثاحث ٍ اعالػاتی هی تاؿٌذ.

7 .More Resources : 

تاؿذ وِ خؼتدَ سا واهل تش ٍ دلیك تش هی وٌذ ٍ ؿاهل ایي تخؾ ؿاهل هٌاتغ اعالػاتی تخللی تشی هی 

 تخؾ ّای صیش هی تاؿذ:

Mesh database: یىذػتیایداد ی،هٌظَس پیـگیشی اص پشاوٌذگی هَضَػتِ  ػشػٌَاى هَضَػی پضؿىی  

   ٍ ایداد یه صتاى هـتشن تشای ًوایِ ػاصی ٍ تاصیاتی هماالت ػلوی ، اكغالحٌاهِ ای ٍ یىؼاى ػاصی هتَى

وِ فْشػت  ػٌَاى ػشػٌَاى هَضَػی پضؿىی وِ اختلاسا هؾ ًاهیذُ هیـَدتْیِ ٍ تذٍیي گشدیذ تحت 

هٌظوی اص ٍاطگاى اػتاًذاسد حَصُ ػلَم پضؿىی اػت وِ ولیِ هماالت هَخَد دس هذالیي تش اػاع ایي ٍاطگاى 

ه با بهره باشد ک یمی تواند ابزاری مناسب برای کاربران مقاالت پزشک واز این رًوایِ ؿذُ اًذ 

 .گیری از آن و انتخاب واژگان استاندارد و مناسب، جستجویی با دقت باال داشته باشند
 

C A B 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/batchcitmatch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/batchcitmatch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical
http://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html
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، با استفاده از مش، از به عنوان مثال کاربر می تواند قبل از جستجوی مقاالت مرتبط با سرطان

به عبارت دیگر چه کلیدواژه استانداری برای   استاندارد بودن کلیدواژه خود اطمینان حاصل نماید
 دارد!سرطان وجود 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

واژه به جای  نشان دهنده همین موضوع میباشد که این کلید  neoplasmsبازیابی کلید واژه 
canser  لذا بهتر است برای جستجو  استفاده شده استبرای نمایه سازی مقاالت در موضوع سرطان

 درباره سرطان از این کلیدواژه استفاده گردد.
 کلیه اطالعات مربوط به این سرعنوان نمایان می شود.  Neoplasmsبا کلیک بر روی کلید واژه 
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:های مرتبط آورده می شود در قسمت پایین صفحه نیز مترادفات و واژه  

 

 
  

کلید واژه مورد نظر در کلیک کنیم   add search builderدرابتدای صفحه چنانچه روی دکمه 
و همچینین میتوانیم در صورت نیازاز تقسیمات فرعی لیست شده  قسمت جستجو وارد می شود

 مواردی را برای ترکیب با کلید واژه مورد نظر انتخاب کنیم:
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شکل زیر نمایان خواهد شد:نتایج جستجو به    

 

 

 

 
 

 

 

 

Journals in NCBI Databases :  ُایي لؼوت تشای خؼتدَ دس پایگاُ اعالػاتی هدالت هَسد اػتفاد

دسایٌدا هی تَاًیذ هدالت هَخَد دسوتاتخاًِ هلی پضؿىی اهشیىا سا تثیٌیذ ٍ آًْا سا تش اػاع  لشاس هی گیشد

 ٍ یا هَضَع خاكی خؼتدَ ًواییذ. ISSN ػٌَاى، ؿواسُ 

 

 چنانچه

 گ

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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چٌاًچِ هدلِ خض هدالت وتاتخاًِ هلی پضؿىی اهشیىا تاؿذ دس ًتایح تاصیاتی ؿذُ خؼتدَ هی تَاًیذ ولیِ 

 هـاّذُ ًواییذ: هـخلات آى سا

 

 سا تثیٌیذ. pubmedتا ولیه تش سٍی ػٌَاى هدلِ هی تَاًیذ ولیِ هماالت هٌتـش ؿذُ ایي هدلِ دس 

ًـاى هیذّذ ایي هدلِ دس هذالیي ًوایِ ؿذُ ٍ هؼتثش  Currently indexed for MEDLINEػثاست 

 هیثاؿذ.

ّش ػٌَاى هدلِ هاًٌذ ًام واهل ٍ دس ایي لؼوت ّوچٌیي هی تَاًیذ اعالػات ًوایؾ دادُ ؿذُ تشای 

 اختلاسی ٍتاسیخ اًتـاس .... سا تثیٌیذ.

Clinical Trials :  ٍ اػت وِ دس ػشاػش خْاى اًدام  ػوَهی پایگاُ دادُ ای اص هغالؼات تالیٌی خلَكی

تِ ػثاستی ػشٍیغ اتلال هیاى تیواساى ٍ تحمیمات پضؿىی اػت وِ اغلة اعالػات فذسالی یا  هی ؿَد

وـَس،  ًَع تیواسی، هحشهاًِ سٍصآهذ ٍ افشاد داٍعلة تشای تحمیمات تالیٌی سا حوایت هی ًوایذ وِ تش اػاع

 ؿْش، خٌؼیت ٍ... هیتَاى دس آى تِ خؼتدَ پشداخت.

http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
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E-Utilities (API) :  دس ایي تخؾ هدوَػِ ای اص تشًاهِ ّای ووىی ػایت هاًٌذ تثذیل وٌٌذُ ّا )هثال

سا ٍاسد وٌیذ ٍ اعالػات هشتَط تِ هدلِ ای وِ همالِ هَسد ًظش دس آى اػت سا تذػت  PMIDهی تَاًیذ 

 تیاٍسیذ.( ٍخَد داسد.

LinkOut :  ِایي لؼوت ؿاهل لیٌه تِ ػایت ّایی اػت وpubmed  .تا آى ّا دس استثاط اػت 

8   .Sign in to NCBI : 

ٍ تا ایداد یه پشٍفایل ؿخلی اص ػشٍیغ ّای ٍیظُ ایي اص عشیك ایي تخؾ هی تَاًیذ یه اواًت تؼاصیذ 

 هیـَیذ ٍ  pubmedلؼوت ًظیش  رخیشُ ػاصی خؼتدَ ٍ... تْشُ تشد تشای ػاختي اواًت ٍاسد كفحِ اكلی 

 الذام تِ ػاخت اواًت هی وٌیذ.  Sign in to NCBIاص عشیك 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
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 .تشای ػاخت اواًت ولیله وٌیذ Register for an NCBI accountػپغ سٍی لؼوت 

 

 

 

username :  هحل ًَؿتي ًام واستشی دس كَستی وِ دسpubmed .ثثت ًام وشدُ تاؿیذ 

Password : هحل ًَؿتي سهض واستشی فَق 

Forgot NCBI usrename or password :  دس كَست فشاهَؽ وشدى ًام واستشی یا سهض واستشی

 هیتَاًیذ اص ایي لؼوت اػتفادُ وٌیذ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/register/?back_url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F&partners-uri=cms:/account/partners
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ولیه  create accountالصم اػت فشم الىتشًٍیىی تاص ؿذُ تِ كَست دلیك تىویل ًوَدُ ٍسٍی دووِ 

 ًواییذ.

 

 

 

 

 تا تایؼتی وِ گشدد هی ایذ اسػال ًوَدُ هـخق ًام ثثت فشم دس ؿوا وِ ایویل آدسع تشای تاییذی  ایویل

 .ًواییذ تىویل خَد سا ًام آى ثثت سٍی ولیله
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 :پروفایل  به ورود

.  

دس كَستی وِ ًام واستشی ٍ سهض ػثَس سا كحیح ٍاسد وشدُ تاؿیذ ًام واستشی ؿوا دس لؼوت تاالی كفحِ 

 واستشی ًام سٍی تش تغییشاتی تَاًیذ هی خَد ًام سٍی ولیه تاپشٍفایل تاى ًوایاى هی ؿَد وِ دس كَست ًیاص 

 .دّیذ اًدام خَد ػثَس سهض ٍ

 

ؿذُ، خؼتدَّایی وِ اخیشا دس  رخیشُ خؼتدَّای ػٌاٍیي فْشػت  My  NCBIػپغ تا ولیه تش سٍی 

 .پایگاُ اًدام دادُ ایذ ٍ .... سا هـاّذُ ٍ ٍیشایؾ وٌیذ

 اص پشٍفایل خَد هی تَاًیذ خاسج ؿَیذ. Sign outتا ولیه تش سٍی 


