
PubMedراھنمای استفاده از سایت 
مقدمھ :

مجموعھ ای از مقاالت بانک اطالعاتی مدالین است کھ توسط مرکز ملی اطالعات بیولوژی در کتابخانھ PubMedسایت
) تاسیس گردیده است . این سایت با آدرس NLMملی پزشکی آمریکا( 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.قابل دستیابی است
در ادامھ مختصری از امکانات این سایت و نحوه عملکرد آن را بیان کنیم :

جستجوی ساده-قسمت اول 

جستجو در این سایت آسان است کافیست کھ کلمھ )www.pubmed.gov. ( می شویمPubMedوارد سایت ابتدا
:کلیک کنیمGOرا فشار دھیم و یا رویEnterمورد نظر را در جعبھ پرسش وارد کنیم و 

می توان بیش از یک کلمھ واردکرد تا محدوده مقاالت ما اختصاصی تر شود . واژه ھا در فیلدھای مختلف جستجو می 
واژه ھا را توسط عملگرھای منطقی با ھم ترکیب کرده و نشان می دھد.شوند. این بانک بھ طور خودکار 

نحوه کاربرد عملگرھای منطقی :

AND :.مقاالتی کھ ھر دو واژه را دربردارند نمایش می دھد
NOT:.مقاالتی کھ واژه اول را دارند ولی فاقد عبارت دوم ھستند

OR:جو بھ کار می رود.برای یافتن دو عبارت ھم معنی در یک مرحلھ جست
روشن باشد.))Caps Lock((باید توجھ داشت کھ ھنگام تایپ این عملگرھا کلید 

را vanو heartاستفاده می کنیم و ھمان طور کھ در زیر نشان داده شده بھ عنوان نمونھ دو کلمھ ANDدر اینجا از 
می نماییم :Enterدر جعبھ جستجو با این عملگر وارد می کنیم و 



جستجو آغاز می شود و صفحھ ای کھ ظاھر می شود عناوین مقاالت یافتھ شده را بھ ما نشان می دھد . کھ برای 
بازبینی ھرمقالھ ابتدا باید کنار شماره ھر کدام در مربع کوچک با کلیک چپ موس عالمت بگذاریم.( بھ نحوی کھ در 

زیر نشان داده شده است .)
( خالصھ ) مقالھ را بازیابی کنیم . Abstractبھ ما می دھد این است کھ می توانیم بھترین امکاناتی کھ این سایت 

را انتخاب می کنیم :Abstractکلمھ Summaryبرای انجام این کار از نوار 

کلیک می کنیم :Displayحاال روی کلمھ 



در زیر فرم خالصھ مقاالت نشان دار را بھ ما نمایش می دھد :

کار ابتدا مقالھ وانیم این مقالھ را بھ صورت فرم متنی یعنی بدون فایلھای گرافیکی در یافت کنیم برای اینحال می ت
کلیک می کنیم بھ عنوان نمونھ :در نوار نمایش Textو بعد روی مورد نظر را نشان دار کرده



ا بھ ما نشان می دھد.کلیک می نماییم در اینجا فرم متنی مقالھ مورد نظر رSend toحاال روی 

-Eاگر بخواھیم مقالھ مورد نظر را بھ  mail خود یا شخص دیگری ارسال کنیمE-mail را از نوار نمایش انتخاب می
کلیک می کنیم :send toکنیم و بعد روی 



کلیک کنیم. :Mailروی کھ باید در جای مشخص شده آدرس مورد نظر را وارد کرده و

جستجوی پیشرفتھ- قسمت دوم 

Limits:

ھمچنین این امکان وجود دارد تا جستجوی ما در گروھھای سنی، جنسیتھای ویژه یا مطالعات بر روی گروه ھای انسان 
و یا نوع مقالھ اختصاصی تر شود و می توان یا حیوان محدود شود ،و اینکھ مقاالت منتشر شده در زبان ویژه

را از Limitای مرتبط با آن نیز جستجو کرد . برای استفاده از این امکانات گزینھ اصطالح مورد نظر را در مجموعھ ھ
نوار خاکستری انتخاب می کنیم :



صفحھ زیر مشاھده می شود کھ قسمتھای مختلف آن توضیح داده می شود :

ھ جستجوی ما در اگر روی اسکرور کلیک کنیم جزئیات آن مشاھده می شود کھ بھ این وسیلAll Fieldsدر قسمت 
فیلدھای ویژه انجام می گیرد .

نوع انتشار مقالھ کھ مثال می تواند بھ صورت نامھ یا مرور یا آموزشی با شد را Publication Typeدر قسمت 
تعیین می کنیم .

برای انتخاب نوع زبان جستجوی مورد نظر ماست.languagesقسمت 
استفاده کنیم.Agesنیم ازبرای انتخاب کھ گروه ویژه سنی خاص می توا

جنسیت را تعیین می کنیم.Genderدر قسمت 
استفاده کنیم.Subsetاگر بخواھیم جستجوی ما مرتبط با یک موضوع خاص باشد می توانیم از 

جستجوی ما در Entrez Dateمراجعھ می کنیم ، در قسمت Dateبرای مشخص کردن تاریخ جستجوی خود بھ 
می توان دقیقا روز، ماه ، سال مقالھ مورد Publication Dateل قبل انجام می گیرد .در قسمت سامحدوده ده تا سی

نظر را وارد کنیم .
انجام می دھیم :Limit) را با کمک heart AND vanدر اینجا بھ عنوان نمونھ ھمان جستجوی قبلی ( 



کھ مقالھ ما را Limitکھ مشاھده می شود جستجوی ما انجام گرفتھ است . در نوار زرد مواردی از در صفحھ ای
و سپس عناوین مقالھ ھای یافتھ شده را بھ ترتیب نمایش می دھد . وھمان طور کھ محدود کرده نشان داده شده است

خیره نمود.قبال توضیح داده شد می توان مقالھ ھا را مشاھده کرد یا ذ

روی نتایج جستجو در یک جستجوی ساده ای کھ در ابتدا انجام شد و جستجویی کھ با استفاده از (( اگر مقایسھ ای
موارد یافتھ شده بھ موضوع مورد نظر ما نزدیک صورت گرفت داشتھ باشیم می بینیم کھ در روش دومLimitگزینھ 

خواستیم دست پیدا کردیم .))تر بوده اند و ما راحت تر بھ آنچھ کھ می 

Preview /Index:

Previewجستجو را قبل از اینکھ نمایش دھد بیان می کند . برای این کار واژه یا واژه ھای مورد نظر را تعداد نتایج
:کلیک کنیمPreviewدر جعبھ جستجو وارد می کنیم و روی 

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.



ی ما جستجو کرده را می توانیم ببینیم :ھمان طور کھ در زیر مشخص شده تعداد مواردی کھ برا

ھمچنین می تواند واژه ھا در محدوده ای از فیلدھای جستجویی ویژه جستجو کند کھ برای این کار واژه مورد نظر( در 
فیلد مورد نظر انتخاب می کنیم All Fieldانتخاب شده ) را در جعبھ جستجو وارد می کنیم و بعد از نوار heartاینجا
در اینجا فیلد نویسنده انتخاب شده است :کھ 



انتخاب شده است :Smithاسم نویسنده مورد نظر را در کادر روبرو وارد می کنیم کھ اینجا 

انتخاب شده است و AND) کلیک می کنیم کھ در اینجا از AND،OR ،NOTو بعد روی عملگرھای منطقی (
ر جعبھ پرسش بھ ھمان ترتیبی کھ انجام شده نشان داده می شود :ھمان طور کھ مشاھده می شود این محدودیت د
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بھ ھمین ترتیب کھ گفتھ شد می توانیم از فیلدھای دیگر ھم برای محدود کردن جستجوی خود کمک بگیریم بھ عنوان 
نمونھ :

کھ می بینید کلیک کنیم تا جستجو ما صورت گیرد ، ھمان طور Goرا فشار دھیم و یا روی Enterسپس کلید 
جستجوی ما با محدوده ھای تعیین شده ن انجام گرفتھ است کھ می توان بھ روشھایی کھ قبال توضیح داده شد آن را 

ذخیره کرد :



کمک بگیریم بھ طوری کھ ابتدا فیلد مورد نظر را وارد Indexما ھمچنین می توانیم برای دستیابی بھ فیلدھای ویژه از 
کلیک می نماییم ، لیستی مربوط بھ عنوان وارد شده ما بھ ترتیب الفبایی نشان داده می شود Indexمی کنیم بعد روی 

کھ می توانیم از آن انتخاب کنیم بھ این ترتیب :

امکانات دیگر-قسمت سوم 

History:

PubMed ھمھ جستجوھا و نتایج آنھا را در این محل نگھداری می کند کھ اگر رویHistoryخاکستری در نوار
کلیک کنیم می توانیم آنھا را ببینیم :
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این محل دو مزیت دارد :
اگر بخواھیم جستجوی قبلی را ھمراه واژه دیگری جستجو کنیم دیگر نیازی نیست عنوان را مجددا وارد کنیم فقط -١

ر ھای منطقی کلمھ عالمت # بھ ھمراه شماره جستجو را در جعبھ پرسش وارد کنیم و بعد با انتخاب یکی از عملگ
را فشار می دھیم :Enterدیگری را وارد می کنیم و 

اگر روی نتایج جستجو کلیک کنیم مجددا جستجوھای انجام شده را بھ ما نشان می دھد :-٢
کلیک می کنیم :Clear Historyخود را پاک کنیم روی Historyو اگر خواستیم محدوده 
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مشخص شده است :Historyیغام حذف ھمان طور کھ مشاھده می کنید پ

Clipboard:

جایی برای جمع آوری جستجوھای انتخابی است .کھ در اینجا جستجوی ما بھ مدت ھشت ساعت باقی می ماند و ما می 
از آن استفاده کنیم .Off Lineتوانیم بھ صورت

گفتھ شد انجام دادیم جستجوی مورد نظر بعد از اینکھ جستجو خود را بھ روشھای Clipboardبرای اضافھ کردن بھ 
را می زنیم ، بھ این ترتیب Send toکلیک کرده و سپس Clipboardرا انتخاب می کنیم، در نوار نمایش روی 

می شود .Clipboardجستجوی ما وارد 



رکورد در اینجا کلیک کرده ، رکورد نمایش داده می شود کھ شماره Clipboardبرای مشاھده آن در این محل روی 
بھ رنگ سبز در آمده است .

کھ برای یافتن مقالھ ای کھ مشخصات آن نظیر single citationدر ضمن این سایت دارای امکانات دیگری نظیر 
برای پیدا کردن عناوین پذیرفتھ شده کھ در این صورت MESHتاریخ انتشار، نام نویسنده و ... آن مشخص باشد. یا 

این سایت Helpکھ برای بھ دست آوردن اطالعات بیشتر شما می توانید بھ عتر انجام می گیردکار جستجو سری
مراجعھ کنید :
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