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  PUBMEDبراي دسترسی به پایگاه 
:از دو روش ذیل می توان استفاده کرد

از طریق سایت کتابخانه مرکزي به آدرس .1
 /://centlib.semums.ac.irhttps  

وبسایت و یا مراجعه به  pubmed مراجعه به قسمت منابع الکترونیک و انتخاب لوگوي و 
/http://diglib.semums.ac.irکتابخانه دیجتال به آدرس 

مرورگر که این آدرس پس از در نوار آدرس  www.pubmed.comتایپ آدرس . 2
جستجوي مرورگر به صورت خودکار به آدرس 

/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
.تبدیل و لینک می شود
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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



 و کاوش براي رابط طمحی 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

. 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
  . کندمی فراهم  رایگان به را امریکا پزشکی ملی کتابخانه الکترونیک کتاب هاي فصول و)queries)Clinical		'بالینی پرسش هاي' در

 پرستاري، پزشکی، رشته هاي در نشریه عنوان 5600 از بیش از مأخذ و منبع میلیون نه  و بیست از بیش ،)2019 فوریه( هم اکنون

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

 در جستجو ودمی ش 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
 آگاهی براي .تاس 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 ahead of print]		این به می شود مشاهده 
.است دسترس در مجله وب سایت در آن کاغذي نسخه از پیش مقاله آنالین نسخه که مفهوم

 نوع انتشار، سال رنظی 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،

PUBMED چيست؟



PUBMED جمع ینآنال هاي کتاب و زیستی علوم هاي ژورنال ، مدالین پایگاه از پزشکی زیست علوم حوزه در استناد میلیون 29 از بیش کنون تا 

  .است کرده آوري

    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 پایگاه این

  

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

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

of Health (NIH). شود می نگهداري و گسترش.
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پابمد شامل

 پابمد سنترالpmc

 مدالین(medline)  

:شامل ذیل واستنادات

	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..



چیست؟ مدالين



مدالين

Index		مدیکوس ایندکس که کرد کتابچه یک ماهانه انتشار به اقدام 1879 سال از		آمریکا پزشکی ملی کتابخانه Medicus نامیده  
 نتشرم را پزشکی ژورنال هاي استنادي مشخصات که بود پزشکی حوزه مجله هزاران به مربوط اطالعات شامل کتابچه این .شد

. می شدند بندي دسته مولف و موضوع براساس بخش دو در پزشکی زیست و زیستی علوم مجالت مدیکوس ایندکس در .می کرد

 در و نندک منتشر الکترونیکی صورت به را مدیکوس ایندکس گرفتند تصمیم 1964 سال در		آمریکا پزشکی ملی کتابخانه مدیران
 به یا پزشکی متون لتحلی و بازیابی سیستم جدید، کامپیوتري سیستم این .شد منتقل کامپیوترها به کتابچه ها این اطالعات واقع

Medical		انگلیسی 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 
 و 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
 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
 میلیون 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



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



؟چيست PMCپابمد سنترال 



PMC PUBMED CENTRAL

PMC را زیستی علوم و بیومدیسین حوزه مقاالت کامل متن به دسترسی که است پابمد دیجیتال رایگان مخزن سنترال پابمد یا 
 .کند می فراهم

 دارد وجود آن در مقاله میلیون 5.3 از بیش )2019 فوریه ( حاضر حال در و شد اضافه پابمد به 2000 سال فوریه در بخش این
. است انگلیسی زبان به اغلب که

.است آن بودن رایگان بخش این در مقاالت شدن نمایه اصل ترین مهم

   نمایه و پذیرش بخش این در است کرده تعریف PMC براي آمریکا ملی کتابخانه که خاصی اصول و قوانین اساس بر مقاالت
.شوند می

jama ،Cambridge هاي مجموعه از معتبري هاي ژورنال Open Access،BMJ Open Access  

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



رال برا� جستجو در پابمد سنت
ق در صفحه خانگي پابمد از طري

 PMCمنو� کشويي مي توان 

را انتخاب نمود

 PMCبرا� دسترسي به صفحه 
 POPULARمي توان از بخش 

صفحه  در قسمت انتهايي 
 PUBMEDخانگي پابمد 

CENTRAL  را انتخاب کرد  .



ال  تفاوت میان پابمد و پابمد سنتر
چیست؟

pubmed
Pubmed
central



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.

P
U

B
M

E
D

MEDLINE 
(+24000000)

PMC
(+5000000)



NAVIGATING

HOME PAGE



PUBMED HOME PAGE



 معرفیMore Resources

 معرفیAll Databases

با صفحه خانگی پابمدآشنایی 



 شرفتهپي جستجو� لينک ، ساده جستجو� نوار خانگي، صفحه در
،pubmed tools و more resources  دارد وجود .

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

در موجود منابع انتخاب More Resources و خانگي صفحه در  
  موردنظر پايگاه  در جستجو

 گزينه انتخاب All Databases: منو� از گزينه اين انتخاب با 
 �ها پايگاه همه در جامع جستجو� يک که خانگي صفحه کشويي
NCBIدهد مي انجام پابمد جمله  از

  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

   طریق از پابمد خانگی صفحه در نیز دیگري منابع

(MORE RESOURCES) از که هستند دسترس قابل 

 مقاالت  ،MESH اصطالحنامه در توان می ها آن طریق

clinicalبالینی کارآزمایی trials اطالعات پایگاه و 

Journals ها ژورنال کتابشناختی in NCBI database 

)(NLM Catalog نمود جستجو نیز.

معرفی این منابع در قسمت هاي بعدي به ( 

).صورت جداگانه  صورت گرفته است



 با انتخاب گزینهAll Databases از منوي کشویی می توان جستجویی جامع و یکپارچه در همه پایگاه هAll databases  اي
NCBI ا به تفکیک  در صفحه نتایج این بخش رکوردهاي بازیابی شده در همه پایگاه ه. داشت که یکی از این پایگاه ها پابمد است

.ارائه می شود 

All databases



SEARCHING ON PUBMED





انواع جستجو در پابمد

:جهت جستجو در پایگاه پابمد دو روش وجود دارد

جستجوي ساده

 جستجوي پیشرفتهAdvanced



جستجو� ساده و پيشرفته در پابمد 

که بـه   Autosuggestionامکان با  وارد کردن چند  حرف  از کلیدواژه  مورد نظر  و با  استفاده  از  جستجوي ساده  در 

ــی شــود  ــار ظــاهر م ــرد    صــورت خودک ــدا ک ــا ســهولت و ســرعت بیشــتري پی ــورد نظــر را ب ــا اصــطالح م ــه ی ــوان کلم ــی ت .م
 

 ژورنال، و کتاب عنوان ویراستار، ، نویسنده نام جمله از مختلفی هاي فیلد به را جستجو توان می پیشرفته جستجوي در

 .شد مند بهره توان می جستجو این در منطقی عملگرهاي از .نمود محدود… و چکیده و مش موضوعی هاي سرعنوان ، تاریخ
  هتج.است انجام و مشاهده قابل جستجو نوع این در نیز تاریخچه از جدید ي جستجو ساخت و ترکیب و جستجو تاریخچه

publication فیلد از توان می ها گایدالین مانند انتشارات از خاصی فرمت جستجوي type کرد استفاده پیشرفته جستجوي در.



ADVANCED 
SEARCH PAGE



Show لینک جستجو، کادر هر مقابل در پیشرفته جستجوي در index list  مرتبط هاي کلیدواژه از الفبایی لیست که دارد وجود  
  دهدهن نشان کلیدواژه هر مقابل عدد واقع در .کند می ارائه را پابمد در موجود رکوردهاي تعداد با همراه شده وارد کلیدواژه با

.باشند اصطالح یا عبارت آن شامل که است مقاالتی تعداد

Advanced search page…



…Advanced search pageعملگرها� بولي



HISTORY
History جستجو، ژياسترات شامل و شده تعبیه کاربر جستجوهاي تاریخچه نمایش جهت پیشرفته جستجوي صفحه انتهاي در 

.جستجوست هر در شده بازیابی رکوردهاي تعداد نیز و جستجو زمان

 ذخیره و دانلود نیز و جدید جستجوي انجام و طراحی جهت Builder قسمت  به(query) جستجو عبارت کردن اضافه امکان
   دارد وجود نیز آن حذف و تاریخچه

Advanced search page…



:براي سؤاالت درمانی PICOمثال 

"Is glucosamine sulphate an effective agent in the short-term treatment of osteoarthritis?"

P= osteoarthritis

I = glucosamine sulphate

C = Do not use glucosamine sulphate

O= short-term treatment



OVERVIEW OF 

RESULTS PAGE





مرور� بر صفحه نتايج

هاي گزینه که هستند سازي مرتب قابل انتشار تاریخ و تطابق میزان اساس بر نتایج Best match و  
Most recent اند شده تعریف کار این براي.

رکوردها نمایش نوع فرض پیش summary  و دهد می نمایش را رکورد هر خالصه اطالعات که است  
.هست نیز ها فرمت سایر با تغییر قابل

باشد می تغییر قابل 200 تا 20 از صفحه هر در رکوردها تعداد.

تاریخ متن، به دسترسی انواع ، مقاله انواع فیلترهاي با توان می را جستجو نتایج پاالیش، ستون در  
  .داد تغییر ... و گونه انتشار،



SEND TO

FILE و اکسل ، متنی فرمت مانند کند می منتقل شما سیستم به و ارائه انتخابی فرمت صورت به را انتخابی رکودهاي ابزار این ..  

COLLECTION و MY BIBLIOGRAPHY باید اابزاره این از استفاده براي شود می استفاده آنها مدیریت و بازیابی نتایج ذخیره جهت 
.باشیم  NCBI عضو

ORDER درسایت باید که دارد کاربرد )چاپی نسخه( مقاله سفارش جهت DOCLINE.GOVE شد عضو.

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

CLIPBOARD مدرك 500 تعداد حداکثر، شوند می ذخیره ساعت 8 مدت به رکوردها بخش این در. نظر مورد رکوردهاي موقت نگهداري 
.گردد می پاك نیز بخش این حافظه سیستم، شدن خاموش با .است ذخیره قابل

EMAIL    است شده فراهم قسمت این در رکوردها ایمیل امکان.

....مرور� بر صفحه نتايج



Results by yearو الهرس در رکوردها تعداد و نشر سال اساس بر نتایج آماري ،نمودار نتایج صفحه راست سمت ستون در 
است مشاهده قابل اکسل فرمت در دانلود قابلیت نیز

Find related data  هاي پایگاه سایر در موضوع با مرتبط رکوردهاي بازیابی NCBI جمله از PMC , BOOK ..

 Best match search information تر دقیق نتایج بازیابی جهت مش هاي کلیدواژه ارائه

Titles with your search terms مقاالت عنوان در جستجو مورد ي کلیدواژها که شده ارائه قسمت این در رکوردهایی 
 قابل بخش این در مقاله 20 تعداد .است گرفته صورت پابمد کنندگان مشاهده دفعات تعداد اساس بر مقاالت بندي رتبه و آمده

.باشد می مشاهده

 Related search کند می ارائه را کاربر جستجوي مشابه جستجوهاي

Recent Activity دارد وجود بخش این در پابمد جستجوي در کاربر اخیر هاي فعالیت مشاهده امکان

Search Details دهد می نشان را جستجو استراتژي و مسیر

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

تايحامکانات ستون سمت راست صفحه ن.... مرور� بر صفحه نتايج



 

 CREATE RSS   ارائه آخرین و جدیدترین مقاالت در حوزه جستجوي کاربر با نرم افزارRSS READER  به صورت خودکار و منظم

CREATE ALERT   زه شده به این معنی که در صورتی که مقاالت جدید در حورسانی از طریق ایمیل براي جستجوي انجام اطالع

)NCBIنیاز به عضویت در ( یق ایمیل اطالع رسانی می گردد جستجوي کاربر و با همان کلیدواژه ها به پابمد اضافه شده باشد از طر

....مرور� بر صفحه نتايج



)استناد( مرور� بر اجزاء رکورد 

:باشد می ذیل موارد شامل رکورد یک

 و شماره و نشر تاریخ ژورنال، اختصاري عنوان،نویسندگان،عنوان
 نوع است، دیجیتال فضاي در رکورد هر خاص شناسه که DOI،..صفحه

 در رکورد خاص شناسه که  PMID است، مروري فوق مثال در که مقاله
Similar است، پابمد articles اشدب می رکورد مشابه مقاالت به لینک که  

:شوند می اضافه رکورد به خاص موارد در که مواردي

 نوع اشدب انگلیسی از غیر زبانی به مقاله زبان که مواردي در مقاله زبان  
free.کند می مشخص نیز را زبان article در مقاله کامل متن به لینک  

Free و ناشر صفحه PMC Articleپابمد در مقاله کامل متن به لینک  
 می فراهم موارد اغلب در را کامل متن به دسترسی که  PMCسنترال

Epub .کند ahead of print کالکترونی نسخه انتشار دهنده نشان که 
است چاپی نسخه از قبل



PUBMED TOOLS



SINGLE CITATION MATCHER

 تیکتابشناخ اطالعات که مواردي در ابزار این
 تنیس کامل )مقاله( رکورد یک مورد در کاربر

  وندش می بازیابی که رکوردهایی .دارد کاربرد
  سمتق در کاربر که هستند اطالعاتی اساس بر

است نموده وارد کادر مختلف هاي



BATCH CITATION MATCHER  صورت به پابمدسنترال و پابمد در مقاالت ID بازیابی براي ابزار این
 وارد شده ارائه فرم در باید اطالعات ابزار این در .دارد کاربرد گروهی

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

.تندهس سنترال پابمد و پابمد ابزار این در جستجو قابل هاي پایگاه

 اطالعات درج جهت شده تعیین فرمت رعایت ابزار این در مهم نکته
.است جستجو

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

.نیز قابل دسترس می باشد more resourcesاین ابزار در صفحه جستجوي پیشرفته در تب 

وي تخصصی  جستجاین ابزار . محدود می شوندبالینی  نتایج بازیابی شونده در این جستجو به حوزه هاي تخصصی
:است و شامل موارد ذیل می باشد  براي پزشکان بالینی

 Clinical study categories 

 Systematic reviews

 Medical genetics



CLINICAL QUERIES CATEGORY

  و نديب مقوله که شوند می داده نمایش و جستجو استنادهایی قسمت این در
  و بینی پیش شناسی، تشخیص،سبب ، درمان هاي حوزه در ها آن محدوده
.باشد می پیشگیري راهنماي

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

ر  در این قسمت مقاالت و استنادهاي بازیابی شونده د
:  حوزه هاي ذیل می باشند

systematic reviews, meta-analyses, reviews 

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

guidelines.



MEDICAL GENETICS

  و یپزشک ژنتیک حوزه استنادات بخش این
.کند می ارائه را ژنتیک هاي بیماري



وده و  مد بمقوله هاي موضوعی خاص موجود در پاب صر این ابزار به عنوان دایرکتوري و راهنمایی در جهت معرفی و توصیف مخت
:  که هر فیلد دربرگیرنده مقوله هاي مرتبط با آن فیلد است شامل فیلدهاي زیر می باشد

:براي 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

  شده کنترل واژگان اصطالحنامه MESH .است دسترس قابل نیز  MESH انتخاب و خانگی صفحه کشویی منوي طریق از پایگاه این
 .شود می روزآمد سالیانه صورت به و باشد می پابمد در مقاالت کردن نمایه جهت آمریکا پزشکی ملی کتابخانه

  علوم ههم در دلیل همین به است ضروري باشد اصطالح آن مفاهیم همه دربرگیرنده که استاندارد برگزیده اصطالح یک وجود
.دکنن کمک استنادات تر دقیق جستجوي جهت کاربران به ها واژه استانداردسازي با تا آیند می بوجود ها نامه اصطالح

: مثال طور به 

 Breastیا			Breast cancerدرباره		براي کلیه مقاالت		”Breast Neoplasms“اصطالح، مدالین		در پایگاه اطالعاتی 

Tumours		استفاده می شود، حتی اگر در عنوان مقاله این اصطالح نیامده باشد.		 



MESH 
SEARCH



JOURNALS IN NCBI DATABASES

  و الکترونیک لینک و نشر توالی و زبان تا گرفته آن استاندارد اختصار و کامل عنوان از ژورنال کامل اطالعات پایگاه این در
.شود می ارائه ...

 .نمود وارد مربوطه کادر در را  ISSN شماره و ژورنال اختصاري یا کامل عنوان موضوع، توان می جستجو جهت



ه  اطالعات مربوط ب
دریک ژورنال که 

 nlm catalog  
جستجو شده است



CLINICAL TRIALS

 حاضر حال در( پایگاه این در
 جستجوي امکان )2019 فوریه

  یشب در بالینی کارآزمایی مقاالت
 کشور 208 از ( مقاله هزار297 از
 .دارد وجود )کاري دفتر 50 با و

 فتهپیشر و ساده جستجوي نوع دو
.است گردیده طراحی

  فیلد 4 ساده جستجوي در
 ، شرایط و بیماري انجام، موقعیت

 کلیدواژه و  انجام محل کشور
 جستجوي در و شده تعبیه

 بسیار تکمیلی فیلدهاي پیشرفته
 دهش ارائه جستجو جهت بیشتري

.است





LINKOUT
  اردمو اغلب در پابمد اینکه به توجه با
 لکام متن )سنترال پابمد از غیر به(

 سرویس از کند نمی ارائه را مقاالت
LinkOut با کاربران تا نموده استفاده 

 دریافت جهت رایت کپی حق رعایت
 ناشر صفحه به مقاالت کامل متن

  .باشند داشته دسترسی

 در جوجست نتایج صفحه در سرویس این
free عبارت که مقاالتی article وجود 

 رد مقاله چکیده صفتحه در نیز و دارد
 لقاب صفحه باالي راست سمت گوشه

.است مشاهده

 جزء نظر مورد ژورنال که صورتی در
 متن تدریاف امکان باشد اشتراکی منابع
.دارد وجود مقاله کامل

LinkOut is a service that allows you to link directly from PubMed and other NCBI
databases to a wide range of information and services beyond the NCBI systems.



LinkOut
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.گایدالین فشار خون را با استفاده از جستجوي پیشرفته بازیابی کنید. 1

.مقاله هایی را بازیابی کنید که نویسنده اول آن محمد نساجی باشد. 2

GASTROESOPHAGEALبا کلمات . 3 REFLUX وGASTRIC ULCER   درMESH  جستجو کنید.

را بازیابی   CORONARY ARTERYدر رابطه با  2017تعداد رکوردهاي ایندکس شده در پابمد مربوط به سال . 4

.کنید

THEاختصاري ژورنال نام .5 LANCET. DIABETES & ENDOCRINOLOGY را بازیابی کنید.

.کنیدبازیابی  MESHرا بدون جستجو در پایگاه  EAR INFECTIONمرتبط ترین کلیدواژه مش . 6

.مقاله اي با موضوع درمان کم کاري تیروئید در بارداري بازیابی کنید.7
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