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Pubmed 

پاب مد یک پایگاه اطالعاتی رایگان است کھ توسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی آمریکا در کتابخانھ ملی پزشکی آمریکا 

کشور جھان در مورد متون زیست  70میلیون مدرک از آمریکا و بیش از  21این منبع مھم دارای بیش از . بوجود آمده است 

و سازمان ھا  با توجھ بھ اینکھ ھزینھ اشتراک مدالین زیاد بوده و امکان بھره مندی از آن برای افراد. پزشکی مدالین می باشد

نمودکھ در واقع دسترسی بھ رایگان اقدام بھ موتور جستجوی  1997در سال  ملی پزشکی آمریکا وجود نداشت کتابخانھ

بعدھا  امیده شدیا باختصار پاب مد ن { Public Medline) مدالین عمومی ،این پروژه محتوای مدالین را امکان پذیر می سازد

ِمد عالوه بر  بدین ترتیب عبارت جستجوی وارد شده در پاب .ِمد افزوده شدند ھای داده دیگری، عالوه بر مدالین، بھ پاب پایگاه

از سوی دیگر کتابخانھ ملی پزشکی آمریکا   .شود زمان در چندین پایگاه داده دیگر نیز جستجو میطور ھم بھ  مدالین،پایگاه داده 

قرار داد تا دسترسی بھ (Ebsco)  و ابسکو (Elsevier) ھای دیگری ھمچون الزویر را در اختیار شرکت  پایگاه داده مدالین

ھای بھ کار رفتھ در  از آنجا کھ الگوریتم  .خود فراھم کنند )Ebsco host)  and Embaseاز موتور جستجوی   آن را

ھای یکسان از این  موتورھای جستجوی گوناگون با ھم متفاوت ھستند، نتایج بدست آمده از جستجوی مدالین با کلید واژه

  .می باشداز طریق لینک ھای زیر قابل دسترسی پاب مد  .تواند با یکدیگر متفاوت باشد ھا می محیط

 www.pubmed.gov لینک مستقیم  )1

 /https://ncbi.nlm.nih.govلینک غیرمستقیم  )2

 

  :انواع جستجو در پاپ مد

 Basic Searchجستجوی ساده  )1

 Advance Searchجستجوی پیشرفتھ  )2

 Mesh Databaseجستجو از طریق  )3

 

 

 

Basic search 

https://en.wikipedia.org/wiki/elsevier
https://en.wikipedia.org/wiki/ebsco
https://en.wikipedia.org/wiki/embase
http://www.pubmed.gov/
https://ncbi.nlm.nih.gov/


 

لیست   .گیرد ِمد با وارد کردن واژگان کلیدی مربوط بھ موضوع مورد نظر در پنجرهٔ جستجو صورت می جستجوی ساده در پاب

با کلیک بر  .شوند ترین مرتب می فرض بر پایھ تاریخ ورود بھ پایگاه داده از جدیدترین بھ قدیمی نتایج جستجو بھ صورت پیش

ھ ، مقاالت مرتبط، تعداد استناد بھ مقالھ مورد نظر را ارائو اطالعات کتابشناختی، چکیده مقالھروی ھرکدام از نتایج جستج

 .قابل خریداری و در دسترس می باشد PDFیا   HTMIمتن کامل مقاالت بصورت  .میدھد

  

 

   

Advance search 

، نام اول یا دوم برای انتخاب فیلدھای مورد نظر ھمچون عنوان مقالھ، نام نویسندهامکانات گوناگونی در جستجوی پیشرفتھ 

برای جستجو در اختیار کاربر  )and, or, not( نبولی ھایبا استفاده از عملگر ...، ناشر، شماره جلد وتاریخ انتشار ،ژورنال

  .داشتھ باشیمخروجی مناسب کند چگونھ بھ وسیلھٔ محاسبات منطقی  مشخص می نبولیعملگر .گیرد قرار می



 

  

 

  
  

  

  

  

Mesh Database  

بھ کاربران  (Medical Subject Heading - MeSH) ترل شده سرفصل موضوعی پزشکی گیری از واژگان کن بھره

اند را بتوانند  باشند ولی از واژگان کلیدی متفاوتی استفاده کرده مرتبط با موضوع مورد جستجو میکند تا مقاالتی کھ  کمک می

باشد بدین  می (Auto Term Mapping) ِمد نگاشت خودکار واژگان کلیدی یک ویژگی بسیار مھم دیگر پاب. پیدا کنند

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

ده باشد واژگان کلیدی وارد شده طی یک صورت کھ اگر برای واژگان کلیدی وارد شده فیلد جستجوی خاصی مشخص نش

 .شوند ھا با ھم ترکیب می

  

در ھر سھ روش جستجو می توان نتایج مورد دلخواه را ذخیره  یا برای ایمیل مورد نظر ارسال کرد ھم چنین می توان با 

 .و ثبت نام فرم مربوطھ جدیدترین مقاالت مرتبط را از طریق ایمیل دریافت کرد

با انتخاب یک . امکان بازیابی تمام کتاب ھای یک نویسنده را در یک موضوع   خاص فراھم آورده است

عات کتابشناختی با انتخاب ھر کدام از آنھا اطال

صورت کھ اگر برای واژگان کلیدی وارد شده فیلد جستجوی خاصی مشخص نش

ھا با ھم ترکیب می شوند و نتایج آن می (Mapped) بھ فیلدھای جستجوی مناسبی نگاشتھ

در ھر سھ روش جستجو می توان نتایج مورد دلخواه را ذخیره  یا برای ایمیل مورد نظر ارسال کرد ھم چنین می توان با 

create alert و ثبت نام فرم مربوطھ جدیدترین مقاالت مرتبط را از طریق ایمیل دریافت کرد

امکان بازیابی تمام کتاب ھای یک نویسنده را در یک موضوع   خاص فراھم آورده است

با انتخاب ھر کدام از آنھا اطالتابھای او را مشاھده کرد و تمام کلیست وانتخاب نام نویسنده می توان 

صورت کھ اگر برای واژگان کلیدی وارد شده فیلد جستجوی خاصی مشخص نش

بھ فیلدھای جستجوی مناسبی نگاشتھ فرایندی

  

  

در ھر سھ روش جستجو می توان نتایج مورد دلخواه را ذخیره  یا برای ایمیل مورد نظر ارسال کرد ھم چنین می توان با 

create alertانتخاب گزینھ 

  

  

  

امکان بازیابی تمام کتاب ھای یک نویسنده را در یک موضوع   خاص فراھم آورده است پاب مد

وانتخاب نام نویسنده می توان موضوع 

  .آن را مشاھده کرد



 

        




