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ساختمان جدید آن  1962در سال . برمی گردد  1836دنیا می باشد که بناي اولیه آن به سال  کتابخانه پزشکی بزرگترین امریکاکتابخانه ملی پزشکی 
پایگاه  با ابزار و اطالعات مختلفی را در حوزه پزشکی و سالمت به کاربران در سراسر جهانکتابخانه این . تاسیس گردید NIHدر موسسه ملی سالمت 

.  ارائه می کند.. ، مولتی مدیا ، کارآزمایی بالینی و  هاي گوناگون چون پابمد ، مدالین ، مدالین پالس، اطالعات کتابشناختی



 براي رابط یطمح به منزله که است آن به وابسته رشته هاي و پزشکی بالینی و پایه علوم حوزه در اطالعاتی معتبر پایگاه هاي از پاب مد 		
 .باشد می 1996 ژانویه (Pubmed) پابمد ایجاد زمان .می کند عمل جهان گستر وب در رشته ها این مآخذ و منابع بازیابی و کاوش

. دارد 'مدالین' به اشاره 'مد' .است	انتشار و ناشر ي شده کوتاه یا 		عمومی معنی به 'پاب' 	
 جستجو و زشکیپ حوزه نشریات رایگان آرشیو		سنترال پابمد مقاالت کامل متن به پیوند مدالین، پایگاه در جستجو و دسترسی محیط، این

 .می کند فراهم به رایگان را امریکا پزشکی ملی کتابخانه الکترونیک کتاب هاي فصول و		'بالینی پرسش هاي' در
 پرستاري، پزشکی، رشته هاي در نشریه عنوان 5600 از بیش از مأخذ و منبع میلیون هشت  و بیست از بیش ،)2018 نوامبر ( هم اکنون

 به		 پایگاه ینا تاریخی پوشش .داراست را جهان کشور هفتاد و امریکا در منتشرشده )بالینی پیش( پایه علوم و دامپزشکی دندانپزشکی،
.برمی گردد 1940

	
  شودمی باعث مش به اتصال .است مش معتبر اصطالحنامه به بودن متصل امتیاز، جمله از .دارد نیز دیگري هاي توانمندي پابمد

  .شود ترجمه پایگاه توصیفگرهاي به خودکار صورت به واژه، هر با پابمد در جستجو
 براي .ستا مقاله کامل متن به دسترسی براي مزیتی این و است متصل ناشران وب سایت هاي از بسیاري به پابمد مزایا، این بر عالوه

Epub] پیشاچاپ عبارت جدیدتر، مقاله هاي برخی کتابشناختی مشخصات ذیل کاربر، بیشتر آگاهی ahead of print]		مشاهده 
.است دسترس در مجله وب سایت در آن کاغذي نسخه از پیش مقاله آنالین نسخه که مفهوم این به .می شود

 انتشار، الس نظیر فیلترهایی با و تفکیک جداگانه		مقاله عنوان در کاربر نظر مورد ي)ها(واژه حضور اساس بر را جستجو نتایج پایگاه این 
.می کند عرضه قومی و زبانی و سنی گروه مطالعه، نوع منبع، نوع

PUBMED چيست؟
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PUBMED ینآنال هاي کتاب و زیستی علوم هاي ژورنال ، مدالین پایگاه از پزشکی زیست علوم حوزه در استناد میلیون 28 از بیش کنون تا 

 .است کرده آوري جمع

 زیستی یمهندس و ،شیمی رفتاري علوم ، زیستی ،علوم بهداشت و پزشکی زیست هاي حوزه در پابمد هاي چکیده و استنادات موضوعی ي زمینه 

  . باشد می

 .است کرده فراهم نیز را مولکولی بیولوژي منابع سایر به لینک و اضافی مرتبط هاي سایت وب به دسترسی همچنین پابمد

 

(NCBI) بیوتکنولوژي اطالعات ملی مرکز توسط که است رایگان منبع یک پابمد National Center for Biotechnology Information زیر 

.U.S آمریکا متحده ایاالت پزشکی ملی کتابخانه نظر National Library of Medicine (NLM), سالمت ملی موسسه در واقع National

Institutes of Health (NIH). است شده  و گسترش.

Pubmed
& other 

database & 
resourdes 



پابمد شامل

 سنترال پابمدpmc

 مدالین(medline)  

:دارند وجود پابمد در نیز دیگري استنادات

	قبل از کنترل کیفی: ارجاعات در حال انجام

 ارجاعات در مجالت با مقاالت پیش از چاپ(Ahead of 
print)

	ارجاعات در مجالت خارج از موضوع پزشکی

 برخی استناداتold medline

 ارجاعات به کتبNCBI

 استنادات مربوط به متن کامل کتب و..



مدالين

Index		مدیکوس ایندکس که کرد کتابچه یک ماهانه انتشار به اقدام 1879 سال از		آمریکا پزشکی ملی کتابخانه Medicus
 را کیپزش ژورنال هاي استنادي مشخصات که بود پزشکی حوزه مجله هزاران به مربوط اطالعات شامل کتابچه این .شد نامیده
 بندي هدست مولف و موضوع براساس بخش دو در پزشکی زیست و زیستی علوم مجالت مدیکوس ایندکس در .می کرد منتشر

. می شدند
 در و ندکن منتشر الکترونیکی صورت به را مدیکوس ایندکس گرفتند تصمیم 1964 سال در		آمریکا پزشکی ملی کتابخانه مدیران

 یا پزشکی متون لتحلی و بازیابی سیستم جدید، کامپیوتري سیستم این .شد منتقل کامپیوترها به کتابچه ها این اطالعات واقع
Medical		انگلیسی به Literature Analysis And Retrieval Systemاختصار به که گرفت نام MEDLARS شد نامیده. 

 دسترس در و شد منتشر دي سی و فالپی طریق از مدالرز بعد سال هاي در البته. نبود ممکن اینترنت طریق از مدالرز به دسترسی
.گرفت قرار دنیا سراسر علمی کتابخانه هاي

MEDLARS		 1971 سال در آمریکا در مخابراتی هاي زیرساخت گسترش با Online جاي به تلفظ سهولت براي و شد ایجاد 
 بود اهمفر دنیا دانشگاهی کتابخانه هاي از محدودي تعداد براي تنها مدالین به دسترسی .شد استفاده MEDLINE		از عبارت این

.نبود میسر جهانی اینترنت نبود دلیل به آن گسترده استفاده امکان و
 با وگرجستج موتور یک افتتاح خبر آمریکا ملی کتابخانه مسئوالن جهان، در اینترنت گسترش با و 1996 سال در نهایت در

 البته و نمدالی دیتابیس اطالعات به دسترسی که بود آنالین جستجوي ابزار یک واقع در مد پاب .کردند اعالم را PubMedنام
.می کرد فراهم را علمی دیتابیس هاي از دیگر برخی

 19 از بیش و چکیده داراي استناد میلیون 15 از بیش که باشد می 24,444,051 ، 2017 دسامبر تا مدالین استنادات تعداد
.هستند انگلیسی زبان به استناد میلیون



THE GRAPH AND CHART BELOW REFLECT THE NUMBER OF INDEXED CITATIONS ADDED TO 
MEDLINE DURING EACH FISCAL YEAR SINCE 1995.



PMC PUBMED CENTRAL

PMC زيستي علوم و بيومديسين حوزه مقاالت کامل متن به دسترسي که است پابمد ديجيتال رايگان مخزن سنترال پابمد يا 
 .کند مي فراهم را

 دارد وجود آن در مقاله ميليون ۵.۲ از بيش )۲۰۱۸ دسامبر ( حاضر حال در و شد اضافه پابمد به ۲۰۰۰ سال فوريه در بخش اين
. است انگليسي زبان به اغلب که

.است آن بودن رايگان بخش اين در مقاالت شدن نمايه اصل ترين مهم

 نمايه و پذيرش بخش اين در مقاالت است کرده تعريف PMC برا� آمريکا ملي کتابخانه که خاصي اصول و قوانين اساس بر
.شوند مي

jama ،Cambridge ها� مجموعه از معتبر� ها� ژورنال Open Access،BMJ Open Access  

Oxford Open ، Thieme Open Access ، Wiley-Blackwell Online Open، Springer Open
Choice دارند وجود سنترال پابمد در ... و.



را انتخاب نمود PMCدر صفحه خانگي پابمد از طريق منو� کشويي مي توان 



What is the difference between PMC and PubMed?

PubMed is a database of citations and abstracts.

PMC is an electronic archive of full-text journal articles, offering free 
access to its contents.
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PUBMED HOME PAGE



آشنایی اجمالی با صفحه خانگی پابمد

NCBIجستجو در سایر پایگاه ها و منابع   

 يشرفتهپ جستجو� لينک و ساده جستجو� نوار بر عالوه خانگي صفحه در
 :است توجه و مشاهده قابل نيز ذيل موارد پابمد

pubmed ، کشويي منو� ها پايگاه الفبايي ليست tools  و more
resourdes

 از دارد  وجودمختلفي ها� روش  NCBI ها� پايگاه ساير در جستجو برا�
: جمله

 بخش در جستجو More Resources انتخاب و خانگي صفحه در 
  موردنظر پايگاه

 گزينه انتخاب All Databases که خانگي صفحه کشويي منو� از 
 پابمد جمله  ازNCBI ها� پايگاه همه در جامع جستجو� يک

دهد مي انجام

 اييالفب ليست در موجود ها� پايگاه از هريک انتخاب با همچنين 
 ندمان شود مي انجام پايگاه همان در تنها جستجو کشويي منو�
... و ،ژنNLM کاتالوگ ها، کتاب

Pubmed Home page…



MORE RESOURCES

  مدپاب خانگي صفحه در نيز ديگر� منابع
(MORE RESOURCES) دسترس قابل  

 در توان مي ها آن طريق از که هستند
 کارآزمايي مقاالت  ،MESH اصطالحنامه

 تيکتابشناخ اطالعات پايگاه و باليني
NLM)( ها ژورنال Catalog جستجو نيز 
  .نمود



 با انتخاب گزينهAll Databases  از منو� کشويي مي توان جستجويي جامع و يکپارچه در همه پايگاه ها�NCBI  داشت که
.ئه مي شود در صفحه نتايج اين بخش رکوردها� بازيابي شده در همه پايگاه ها به تفکيک ارا. يکي از اين پايگاه ها پابمد است

All databasesجستجو در 



SEARCHING ON PUBMED





انواع جستجو در پابمد

:جھت جستجو در پایگاه پابمد دو روش وجود دارد

جستجوی ساده

 جستجوی پیشرفتهAdvanced



جستجو� ساده و پيشرفته در پابمد 

  امکان از استفاده با و نظر مورد کليدواژه از حرف چند کردن وارد با ساده جستجو� در
Autosuggestion کرد پيدا بيشتر� سرعت و سهولت با را نظر مورد اصطالح يا کلمه توانمي.

 

 عنوان تار،ويراس ، نويسنده نام جمله از مختلفي ها� فيلد به را جستجو توان مي پيشرفته جستجو� در
 در منطقي عملگرها� از .نمود محدود… و چکيده و مش موضوعي ها� سرعنوان ، تاريخ ژورنال، و کتاب

 در نيز هتاريخچ از جديد � جستجو ساخت و ترکيب و جستجو تاريخچه .شد مند بهره توان مي جستجو اين
 الينگايد مانند انتشارات از خاصي فرمت جستجو� جهت.است انجام و مشاهده قابل جستجو نوع اين
publication از توان مي ها type کرد استفاده پيشرفته جستجو� در.



ADVANCED 
SEARCH PAGE



Show لينک جستجو، کادر هر مقابل در پيشرفته جستجو� در index list  مرتبط ها� کليدواژه از الفبايي ليست که دارد وجود 
 هدهند نشان کليدواژه هر مقابل عدد واقع در .کند مي ارائه را پابمد در موجود رکوردها� تعداد با همراه شده وارد کليدواژه با

.باشند اصطالح يا عبارت آن شامل که است مقاالتي تعداد

Advanced search page…



…Advanced search pageعملگرها� بولي



HISTORY
History جستجو، ژ�استرات شامل و شده تعبيه کاربر جستجوها� تاريخچه نمايش جهت پيشرفته جستجو� صفحه انتها� در 

.جستجوست هر در شده بازيابي رکوردها� تعداد نيز و جستجو زمان

 ذخيره و دانلود نيز و جديد جستجو� انجام و طراحي جهت Builder قسمت  به(query) جستجو عبارت کردن اضافه امکان
    دارد وجود نيز آن حذف و تاريخچه

Advanced search page…



OVERVIEW OF 

RESULTS PAGE





مرور� بر صفحه نتايج

 نتايج بر اساس ميزان تطابق و تاريخ انتشار قابل مرتب ساز� هستند که گزينه ها�Best match 
.برا� اين کار تعريف شده اند Most recentو 

 پيش فرض نوع نمايش رکوردهاsummary   است که اطالعات خالصه هر رکورد را نمايش مي دهد
.و قابل تغيير با ساير فرمت ها نيز هست

 قابل تغيير مي باشد ۲۰۰تا  ۲۰تعداد رکوردها در هر صفحه از

ه متن، تاريخ  در ستون پااليش، نتايج جستجو را مي توان با فيلترها� انواع مقاله ، انواع دسترسي ب
. تغيير داد... انتشار، گونه و 



SEND TO

FILE و لاکس ، متني فرمت مانند کند مي منتقل شما سيستم به و ارائه انتخابي فرمت صورت به را انتخابي رکودها� ابزار اين .. 

COLLECTION و MY BIBLIOGRAPHY ابزارها اين از استفاده برا� شود مي استفاده آنها مديريت و بازيابي نتايج ذخيره جهت 
 باشيمNCBI عضو بايد

ORDER درسايت بايد که دارد کاربرد )چاپي نسخه( مقاله سفارش جهت DOCLINE.GOVE شد عضو

CITATION MANAGER  دارد کاربرد اندنوت مانند نويسي رفرنس  افزار نرم به ها رکورد انتقال جهت

CLIPBOARD مدرک ۵۰۰ تعداد حداکثر شوند مي ذخيره ساعت ۸ مدت به رکوردها بخش اين در. نظر مورد رکوردها� موقت نگهدار� 
گردد مي پاک نيز بخش اين حافظه سيستم شدن خاموش با .سات ذخيره قابل

EMAIL    است شده فراهم قسمت اين در رکوردها ايميل امکان.

....مرور� بر صفحه نتايج



Results by yearزني و هرسايل در رکوردها تعداد و نشر سال اساس بر نتايج آمار� نمودار نتايج صفحه راست سمت ستون در 
است مشاهده قابل اکسل فرمت در دانلود قابليت

Find related data  جمله از ها پايگاه ساير در موضوع با مرتبط رکوردها� بازيابي PMC , BOOK ..

  Best match search information ندک مي ارائه را جستجو موضوع با مرتبط مش ها� کليدواژه تر دقيق نتايج بازيابي جهت

Titles with your search terms و آمده مقاالت عنوان در جستجو مورد � کليدواژها که شده ارائه قسمت اين در رکوردهايي 
 مشاهده قابل بخش اين در مقاله ۲۰ تعداد .است گرفته صورت پابمد کنندگان مشاهده دفعات تعداد اساس بر مقاالت بند� رتبه
.باشد مي

 Related search کند مي ارائه را کاربر جستجو� مشابه جستجوها�

Recent Activity دارد وجود بخش اين در پابمد جستجو� در کاربر اخير ها� فعاليت مشاهده امکان

Search Details دهد مي نشان را جستجو استراتژ� و مسير

Image کند مي ارائه را جستجو با مرتبط تصاوير ، جستجو موضوع تناسب به

....مرور� بر صفحه نتايج



 
 CREATE RSS   ارائه آخرين و جديدترين مقاالت در حوزه جستجو� کاربر با نرم افزارRSS READER   به صورت

خودکار و منظم 

CREATE ALERT   ت شده به اين معني که در صورتي که مقاالرساني از طريق ايميل برا� جستجو� انجام اطالع
نياز (  ده باشد از طريق ايميل اطالع رساني مي گرددجديد در حوزه جستجو� کاربر و با همان کليدواژه ها به پابمد اضافه ش

)NCBIبه عضويت در 

....مرور� بر صفحه نتايج



)استناد( مرور� بر اجزاء رکورد 

:باشد مي ذيل موارد شامل رکورد يک

 و شماره و نشر تاريخ ژورنال، اختصار� عنوان،نويسندگان،عنوان
 نوع است، ديجيتال فضا� در رکورد هر خاص شناسه که DOI،..صفحه
 در رکورد خاص شناسه که  PMID است، مرور� فوق مثال در که مقاله
Similar است، پابمد articles مي رکورد مشابه مقاالت به لينک که 
. باشد

:شوند مي اضافه رکورد به خاص موارد در که موارد�

 نوع اشدب انگليسي از غير زباني به مقاله زبان که موارد� در مقاله زبان 
free.کند مي مشخص نيز را زبان articleدر مقاله کامل متن به لينک 

 مشاهده قابل کامل متن داشتن صورت در  کهPMCسنترال پابمد
 مي فراهم را موارد اغلب در مقاله کامل متن به دسترسي که ، است

Epub .کند ahead of print کالکتروني نسخه انتشار دهنده نشان که 
است چاپي نسخه از قبل



PUBMED TOOLS



SINGLE CITATION MATCHER

 اطالعات که موارد� در ابزار اين
  وردرک يک مورد در کاربر کتابشناختي

 .دارد کاربرد نيست کامل )مقاله(
 رب شوند مي بازيابي که رکوردهايي

 رد کاربر که هستند اطالعاتي اساس
 نموده وارد کادر مختلف ها� قسمت

است



BATCH CITATION MATCHER  صورت به پابمدسنترال و پابمد در مقاالت ID بازیابی برای ابزار این
 دوار شده ارائه فرم در باید اطالعات ابزار این در .دارد کاربرد گروھی

.شود می ارسال کاربر به ایمیل طریق از تنھا نتایج و گردد

.تندھس سنرال پابمد و پابمد ابزار این در جستجو قابل ھای پایگاه

 درج جھت شده تعیین فرمت رعایت ابزار این در مھم نکته
.است جستجو اطالعات

Enter each citation string on a separate line below, or create a file 
using the following format:

journal_title|year|volume|first_page|author_name|your_key|

Example input:
proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-1|
proc natl acad sci u s a|1992|89|3271|gould se|P26261-1|

Example output:
proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-
1|2014248                      ID
proc natl acad sci u s a|1992|89|3271|gould se|P26261-
1|1565618                       ID



CLINICAL QUERIES

.نيز قابل دسترس مي باشد more resourcesاين ابزار در صفحه جستجو� پيشرفته در تب 

� تخصصي جستجواين ابزار . نتايج بازيابي شونده در اين جستجو به حوزه ها� تخصصي باليني محدود مي شوند
:است و شامل موارد ذيل مي باشد  برا� پزشکان

 Clinical study categories 

 Systematic reviews

 Medical genetics



CLINICAL QUERIES CATEGORY

 همقول که شوند مي داده نمايش و جستجو استنادهايي قسمت اين در
 پيش شناسي، تشخيص،سبب ، درمان ها� حوزه در ها آن محدوده و بند�
.باشد مي پيشگير� راهنما� و بيني

Select a Scope: Narrow (speci c search) or Broad (sensitive search)
نتایج مرتبط تر                                   نتایج بیشتر                      

therapy

diagnosis

etiology

  prognosis

clinical prediction guides

Clinical Study Categories



SYSTEMATIC REVIEWS

در  در اين قسمت مقاالت و استنادها� بازيابي شونده
:  حوزه ها� ذيل مي باشند

systematic reviews, meta-analyses, reviews 

of clinical trials, evidence-based medicine, 
consensus development conferences, and 

guidelines.



MEDICAL GENETICS

 و پزشکي ژنتيک حوزه استنادات بخش اين
.کند مي ارائه را ژنتيک ها� بيمار�



وده  مد بمقوله ها� موضوعي خاص موجود در پاب صر اين ابزار به عنوان دايرکتور� و راهنمايي در جهت معرفي و توصيف مخت
:  که هر فيلد دربرگيرنده مقوله ها� مرتبط با آن فيلد است و شامل فيلدها� زير مي باشد

:برا� مثال

Clinicians and Health Services Researchers Queries

Subjects

Additional Search Queries / Interfaces

Journal Collections

PubMed® Special Queries
Directory of Topic-Specific PubMed 
Queries



MORE RESOURCES



MESH DATABASE

 کنترل واژگان اصطالحنامه MESH .است دسترسي قابل نيز  MESH انتخاب و خانگي صفحه کشويي منو� طريق از پايگاه اين
 .دشو مي روزآمد ساليانه صورت به و باشد مي پابمد در مقاالت کردن نمايه جهت آمريکا پزشکي ملي کتابخانه شده

 لومع همه در دليل همين به است ضرور� باشد اصطالح آن مفاهيم همه دربرگيرنده که استاندارد برگزيده اصطالح يک وجود
.دکنن کمک استنادات تر دقيق جستجو� جهت کاربران به ها واژه استانداردساز� با تا آيند مي بوجود ها نامه اصطالح

: مثال طور به 

 Breastدرباره  براي کلیه مقاالت  ”Breast Neoplasms“اصطالح، مدالين  در پايگاه اطالعاتي 

cancer    ياBreast Tumours  استفاده مي شود، حتي اگر در عنوان مقاله اين اصطالح نیامده باشد.    



MESH 
SEARCH



JOURNALS IN NCBI DATABASES

 ارائه ... و نيکالکترو لينک و نشر توالي و زبان تا گرفته آن استاندارد اختصار و کامل عنوان از ژورنال کامل اطالعات پايگاه اين در
.شود مي

  .نمود وارد مربوطه کادر در را  ISSN شماره و ژورنال اختصار� يا کامل عنوان موضوع، توان مي جستجو جهت



اطالعات مربوط 
به یک ژورنال  

درکه 
 nlm catalog  

جستجو شده  
است



CLINICAL TRIALS

 حاضر حال در( پايگاه اين در
 جستجو� امکان )۲۰۱۸ دسامبر
 يشب در باليني کارآزمايي مقاالت

 کشور ۲۰۶ از ( مقاله هزار۲۹۰ از
 دو .دارد وجود )کار� دفتر ۵۰ با و

 هپيشرفت و ساده جستجو� نوع
.است گرديده طراحي

 فيلد ۴ ساده جستجو� در
 شرايط و بيمار� انجام، موقعيت

 کليدواژه و  انجام محل کشور ،
 جستجو� در و شده تعبيه

  بسيار تکميلي فيلدها� پيشرفته
 دهش ارائه جستجو جهت بيشتر�

.است





LINKOUT

  واردم اغلب در پابمد اينکه به توجه با
 لکام متن )سنترال پابمد از غير به(

 سرويس از کند نمي ارائه را مقاالت
LinkOut با کاربران تا نموده استفاده 

 دريافت جهت رايت کپي حق رعايت
 ناشر صفحه به مقاالت کامل متن

  .باشند داشته دسترسي

 در وجستج نتايج صفحه در سرويس اين
free عبارت که مقاالتي article وجود 

 در مقاله چکيده صفتحه در نيز و دارد
 بلقا صفحه باال� راست سمت گوشه

.است مشاهده

 جزء نظر مورد ژورنال که صورتي در
 تدرياف امکان باشد اشتراکي منابع
.دارد وجود مقاله کامل متن



LinkOut
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