آشنائی با پایگاه اطالعاتی Pubmed
پایگاُ اطالػاتی  PubMedتَسط هرکس هلی اطالػات تیَتکٌَلَشی ( ،)NCBIدر کتاتخاًِ هلی پسضکی ایاالت هتحذُ
(ٍ ، )NLMاقغ در هَسسِ هلی تْذاضت ( )NIHتْیِ ٍ پطتیثاًی هی ضَد .ایي پایگاُ از سال  6996تِ صَرت رایگاى در
دسترس ػوَم قرار گرفت .پَضص هَضَػی ایي پایگاُ ضاهل اطالػات هَجَد در رضتِ ّای پسضکی ،پرستاری،
دًذاًپسضکی ،داهپسضکی ٍ ػلَم پایِ پسضکی هی تاضذ.
ایي پایگاُ دسترسی تِ تیص از  33هیلیَى استٌاد ٍ چکیذُ هتَى زیست پسضکی را فراّن ًوَدُ است .در ایي پایگاُ دسترسی
تِ هتي کاهل هقاالت فراّن ًیست ٍلی هقاالت هَجَد در  PubMedهوکي است دارای لیٌک تِ هتي کاهل از دیگر هٌاتغ از
جولِ ٍب سایت ًاضراى ٍ یا  )PMC( Pubmed Centralتاضٌذ.
آدرس دسترسی تِ ایي پایگاُ  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.govهی تاضذ .پاتوذ چٌذ رٍش جستجَ از جولِ
جستجَی سادُ ،پیطرفتِ ،جستجَ تا استفادُ از اصطالحٌاهِ  ٍ MESHجستجَی یک هذرک خاظ را در اختیار کارتراى
قرار هی دّذ.
ترای اًجام جستجَی سادُ در ایي پایگاُ تایذ کلیذ ٍاشُ هَرد ًظر را در تاکس جستجَ ٍارد ٍ تر رٍی دکوِ Search

کلیک ًوَدّ .وسهاى تا تایپ کلیذٍاشُ پایگاُ پاتوذ ،پیطٌْاداتی را تراساس کلیذٍاشُ ٍارد ضذُ ارائِ هی دّذ.

جستجوی پیشرفته :ترای جستجَی کلیذٍاشُ ّا در یک فیلذ خاظ ٍ اًجام جستجَی ترکیثی استفادُ هی ضَد .در ایي
جستجَ از قسوت  Add terms to the query boxفیلذ یا پایگاُ هَرد ًظر اًتخاب هی ضَد ٍ هتٌاسة تا آى کلیذٍاشُ هَرد
ًظر در تاکس رٍترٍی آى تایپ هی ضَد .پس از تایپ کلیذٍاشُ تایستی از هٌَی کطَیی رٍترٍی آى ػولگر هٌاسة
اًتخاب ًوَد.
 :Add with ANDهحتَایی را جستجَ هیکٌذ کِ ضاهل ّر دٍ کلیذ ٍاشُ  ٍ 6کلیذٍاشُ  2تاضذ.
 :Add with ORهحتَایی را جستجَ هیکٌذ کِ ضاهل کلیذ ٍاشُ  6یا کلیذ ٍاشُ  2تاضذ.
 :Add with NOTهحتَایی را جستجَ هیکٌذ کِ ضاهل کلیذ ٍاشُ  6تاضذ ٍلی کلیذٍاشُ  2را ضاهل ًطَد.

در قسوت پاییي جستجَی پیطرفتِ تاریخچِ ٍ جسئیات جستجَ قاتل هطاّذُ هی تاضذ .در ایي قسوت اهکاى ترکیة ًوَدى
ًتایج جستجَّای اًجام ضذُ تا ّن ٍجَد دارد.

در صفحِ ًتایج تازیاتی ضذُ هی تَاى تا استفادُ از فیلترّایی کِ در سوت چپ صفحِ تِ هاًٌذ ضکل زیر ًطاى دادُ ضذُ
است ًتایج را تِ سالًَ ،ع هذرک ٍ  ...هحذٍد ًوَد.

ترای ًوایص فیلتر ّای تیطتر هی تَاى تر رٍی گسیٌِ  Additional filtersکلیک ًوَد .تا استفادُ از ایي گسیٌِ هی تَاى
هحذٍدیت ّایی از جولِ سي ،جٌس ٍ زتاى ٍ  ...تِ ًتایج جستجَ اػوال ًوَد.

ًتایج تازیاتی ضذُ را هی تَاى هطاّذُ ٍ یا رخیرُ ًوَد ،تِ ایویل فرستاد ٍ یا از طریق گسیٌِ ّای هَجَد در Send to

هذیریت کرد .ترای استفادُ تْتر از ایي قسوت تایذ در سایت پاتوذ ثثت ًام اًجام گردد.

 :Clipboardایي گسیٌِ ً 5۵۵تیجِ اٍل را تِ صَرت هَقت رخیرُ هی ًوایذ.
 :My Bibliographyفرد هی تَاًذ هقاالت هَرد ًظر خَد را تِ ایي قسوت اًتقال دّذ .الثتِ استفادُ از ایي قسوت هستلسم
ٍرٍد تِ صفحِ ضخصی هی تاضذ.
 :Collectionsدر صَرت ثثت ًام ًوَدى در سایت پاتوذ ،از ایي گسیٌِ هی تَاى هقاالت اًتخاتی را در هجوَػِ هَجَد
در اکاًت خَد اضافِ ًوَد.
 :Citation managerترای اًتقال ًتایج تازیاتی ضذُ تِ ًرم افسارّای هذیریت هٌاتغ از جولِ  EndNoteاز ایي گسیٌِ
استفادُ هی ضَد.

 :MeSH Databaseیک رٍش دیگر جستجَ استفادُ از اصطالحٌاهِ  MESHهی تاضذ کِ ّن ترای کٌترل کلیذٍاشُ ّای
هقاالت ترای ًطر در هجالت تِ کار هی رٍد ٍ ّن هی تَاى تا استفادُ از کلیذٍاشُ ّای ایي اصطالحٌاهِ در پاتوذ جستجَ
ًوَد ٍ یا جْت گسترش جستجَ هترادفات پیطٌْادی در ایي اصطالحٌاهِ را ترای جستجَ استفادُ ًوَد.

Linkout

ایي گسیٌِ کِ در پاییي هطخصات هقاالت تازیاتی ضذُ از پایگاُ پاتوذ ٍجَد دارد پیًَذ تِ هتي کاهل هقالِ را فراّن هی
ًوایذ .تقریثا ّوِ هقاالت ًوایِ ضذُ در پاتوذ تِ هتي کاهل ضاى در ٍب لیٌک دارًذ.

Single Citation Matcher

ترای جستجَی یک هقالِ خاظ زهاًی کِ ترخی از اطالػات کتاتطٌاختی آى از جولِ ًام هجلِ ،تاریخ اًتطار ،ضوارُ
صفحاتً ،ام ًَیسٌذُ یا کلوات ػٌَاى را هی داًیذ تِ کار هی رٍد.
تْیِ ٍ تٌظین :حلیوِ صادقی
هْر 64۵۵

