
Pubmed سیستم جستجوي برتر کتابخانه ملی پزشکی (NLM) ایاالت

 بوده (NIH)بهداشت آمریکاکه خود زیر مجموعه موسسه ملی متحده است 

قابل  https://pubmed.govو به صورت رایگان از طریق آدرس 

     .دسترس می باشد
  

PubMed Content 
یر سا پابمد سنترال و د وتشکیل می دهمدالین را  Pubmed  بخش عمده

نیز از بخش هاي  استنادات

یش از ب دیگر این پایگاه هستند.

لوم عمتون میلیون استناد از  29

،  medline زیست پزشکی

ژورنال هاي علوم زیستی و 

کتاب هاي آنالین در این پایگاه 

  وجود دارد. 

 لینک هایی بهاستنادات شامل 

و وبسایت  pubmed central (PMC)متن کامل از طریق بخش 

   ناشران می باشند.

Pubmed Features  

  قابلیت هاي جستجوي پیشرفته شامل بررسی کننده اشتباهات

پیشرفته و ابزاري جهت جستجو در موضوعات امالیی ، جستجوگر 

 بالینی

  امکان یافتن اصطالحات از طریق جستجو در پایگاهMeSH 

(MedicalSubject Heading)   

  مجموعه اي از استنادات و دریافت ایمیل روزآمد از ذخیره امکان

  My NCBIجستجوي هاي ذخیره شده از طریق عضویت در 

 طالعات کتابشناختی و دیگر پایگاه لینک به متن کامل مقاالت، ا

 و رابط هاي جستجو NLMهاي 

Help  

می توان به راهنماي  Pubmedدر صفحه خانگی  Helpبا کلیک بر  لینک 

 استفاده و جستجوي این پایگاه دست یافت.

PubMed Searching 

براي جستجو در باکس جستجو کلمه یا عبارت مورد نظر را وارد کنید این 

هنگام باشد .  subject, author, and/or journalکلمه می تواند 

جهت ارائه پیشنهاد ،  Auto Suggestدرج کلمه جستجو منوي کشویی 

کمک و کوتاه کردن زمان ورود اطالعات جستجو به کاربر نمایش داده می 

  . شود

ارائه می شوند که در صورت   Summaryبا آغاز جستجو ، نتایج در فرمت 

  قسمت انتخاب کرد.  formatتمایل می توان شکل هاي  دیگر را از 

  
نتایج بر اساس میزان تطابق و تاریخ انتشار قابل مرتب سازي هستند که 

براي این کار تعریف  Most recentو  Best matchگزینه هاي 

  قابل تغییر می باشد. 200تا  20داد رکوردها در هر صفحه از تع شده اند.

  در ستون سمت راست امکانات مفید ذیل ارائه شده است:

Results by year  نمودار آماري نتایج بر اساس سال نشر و تعداد

رکوردها در هرسال و نیز قابلیت دانلود در فرمت اکسل قابل مشاهده 

 .است

Find related data   بازیابی رکوردهاي مرتبط با موضوع در سایر

  .. PMC , BOOKاز جمله  NCBIپایگاه هاي 

 Best match search information  ارائه کلیدواژه هاي

  .مش جهت بازیابی نتایج دقیق تر

Titles with your search terms  این قسمت رکوردهایی در

قاالت آمده و رتبه ي مورد جستجو در عنوان مارائه شده که کلیدواژها

بندي مقاالت بر اساس تعداد دفعات مشاهده کنندگان پابمد صورت 

  مقاله در این بخش قابل مشاهده می باشد. 20گرفته است. تعداد 

  Related  search  جستجوهاي مشابه جستجوي کاربر را ارائه

  .می کند

Recent Activity  امکان مشاهده فعالیت هاي اخیر کاربر در

  .جستجوي پابمد در این بخش وجود دارد

Search Details   مسیر و استراتژي جستجو را نشان می دهد.  

Image  به تناسب موضوع جستجو ، تصاویر مرتبط با جستجو را ارائه

  .می کند

 Filters 

ج ، نتایکه در سمت چپ صفحه نتایج مشاهده می شود  در ستون پاالیش

جستجو را می توان با فیلترهاي انواع مقاله ، انواع دسترسی به متن، تاریخ 

  انتشار، گونه و ... تغییر داد. 

Advanced Searching  

لینک جستجوي پیشرفته دو گزینه و قابلیت براي تعریف یک جستجو فراهم 

   می کند:

  Pubmedاستفاده از جستجوگر پیشرفته  .1

جهت ایجاد یک جستجو با استفاده از 

کاربرد فیلدهاي تخصصی  ،عملگرهاي بولی 

 در منوي کشویی این بخش و نیز قابلیت

shoe Index List  جهت نمایش لیست الفبایی از کلیدواژه هاي

مرتبط با کلیدواژه وارد شده همراه با تعداد رکوردهاي موجود در پابمد 

 .را فراهم می کند

در انتهاي صفحه جستجوي پیشرفته جهت  Historyاستفاده از  .2

نمایش تاریخچه جستجوهاي کاربر تعبیه شده و شامل استراتژي 

جستجو، زمان جستجو و نیز تعداد رکوردهاي بازیابی شده در هر 



به (query). امکان اضافه کردن عبارت جستجو جستجوست

دانلود جستجوي جدید و نیز  جهت طراحی و انجام  Builderقسمت

    .و ذخیره تاریخچه و حذف آن نیز وجود دارد
 

Access Full-Text 

طریق  لینک هایی به متن کامل مقاالت از Pubmedبسیاري از استنادات 

(PMC) pubmed central - که آرشیو دیجیتال رایگان مجالت علوم

  و نیز وبسایت ناشران ارائه می کنند. -زیستی است
  

  

Sendto tools  
 Sendtoبا استفاده از ابزار در صفحه نتایج بعد از انتخاب استنادات مورد نظر 

می توان از امکانات این ابزار جهت ایمیل ، انتقال رکورد ها به نرم افزار رفرنس 

  نویسی ، انتقال به فرمت متنی اکسل .. و .. بهره برد.

CLIPBOARD  در این بخش ؛ موقت رکوردهاي مورد نظر  نگهداري

مدرك قابل  500ساعت ذخیره می شوند حداکثر، تعداد  8رکوردها به مدت 

  ذخیره است. با خاموش شدن سیستم، حافظه این بخش نیز پاك می گردد.

  

MeSH Database  

 MeSHاصطالحنامه قدرتمندي به نام  توسط Pubmedاستنادات 

(Medical Subject Headings)  نمایه می شوند.در مدالین        

اصطالح برگزیده استاندارد که دربرگیرنده همه مفاهیم آن اصطالح  وجود یک

باشد ضروري است به همین دلیل در همه علوم اصطالح نامه ها بوجود می 

آیند تا با استانداردسازي واژه ها به کاربران جهت جستجوي دقیق تر استنادات 

یق منوي کشویی صفحه خانگی و انتخاب این پایگاه از طرکمک کنند.

MESH .نیز قابل دسترس است 
  

Clinical Queries 

این بخش امکان یافتن مقاالتی که در حوزه بالینی کاربرد دارند را آسان می 

کند. شما می توانید مقاالت مروري نظام مند، ژنتیک پزشکی و مقوله هاي 

سبب شناسی، پیش بینی و راهنماي  درمان ، تشخیص،(مطالعات بالینی 

 point of careاین بخش به عنوان ابزار  را جستجو کنید.) پیشگیري 

   می باشد. Pubmed پایگاه 

  
 

My NCBI 

  شوید:ذیل برخوردار می ویژگی هاي از قابلیت ها و  NCBIبا عضویت در 

  ذخیره جستجو هاامکان  

 تنظیمات شخصی و فرمت هاي نمایش  

 ذخیره استراتژي هاي جستجو و مجموعه اي از استنادات  

 گسترش گزینه هاي فیلتر  

  ایجادalert فتعری به صورت ارسال ایمیل روزامد اتوماتیک و نیز 

RSS ي جستجو هاي ذخیره شدهارب 

   

  

  

  

  
  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

  مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

  معاونت آموزشی و پژوهشی

  کتابخانه

  

 Pubmedمبانی 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گردآوري و تدوین: س. کاشیان

  کارشناس مسئول کتابخانه کوثر

  1398تیر 

 توسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژي پابمد 

National Center for Biotechnology 

Information (NCBI)   

 عرضه شده است زیر نظر کتابخانه ملی پزشکی




