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 PubMed جستجو در بانک اطالعاتی

 مقدمه

PubMed ( یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه علوم پزشکی در وب جهان گستر Web World Wide  )

(  NCBI=National Center for Biotechnology Information است که توسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی )

( را بطور  Medline ( تهیه شده است که دسترسی به پایگاه اطالعاتی ) NLM واقع در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا )

میلیون مقاله، کتاب های آنالین و... می  ۸۲رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از 

 باشد

  

مستقیماً وارد  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed از طریق آدرس PubMed جهت ورود به بانک اطالعاتی

 شوید PubMed صفحه

جستجوی یک بانک اطالعاتی مستلزم انتخاب یک استراتژی جستجو قبل از شروع به جستجو می باشد در این بانک اطالعاتی 

 روشهای متعددی برای جستجو فراهم آورده شده است.

 

 PubMed روش های جستجو در

 جستجوی ساده ( Basic Search ) 

 جستجوی پیشرفته (Advance Search) 

 جستجوی ساده و پیشرفته با استفاده از عملگرهای AND, OR, NOT 

 جستجوی کلیدواژه مورد نظر در عنوان، چکیده مقاله ، تاریخ انتشار و... 

 جستجو بر اساس نام نویسنده 

 جستجو بر اساس مش ( Mesh ) 

  مجالت در پایگاه اطالعاتی مجالتجستجوی 

  

 تعیین استراتژی جستجو

 قبل از شروع جستجو در مدالین بایستی مفهوم یا مفاهیم مرتبط با موضوع مورد جستجو را تعیین نمایید.

 سپس واژه های کلیدی تحقیق خود را برای جستجو مشخص کنید.

 بعد با تایپ واژه های کلیدی جستجو را آغاز نمایید.
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 جستجوی ساده

ابتدا در باکس جستجو کلیدواژه مورد نظر را تایپ نمایید بعد از وارد کردن مفاهیم )موضوع مورد جستجو، عنوان مقاله، نام 

 نویسنده، نام مجله و...(، از نشانه فیلد مناسب استفاده و جستجو را به همان مفهوم خاص محدود کنید.

 Cancer [ti] AND Journal of Cancer [au] AND 2102 [dp] مثال:

 کلیک نمایید. نتایج جستجو ارائه می شود Search سپس روی کلید

 
زبان  - So نام منبع مورد استفاده: – Au نویسنده یا نویسندگان: – Ti برخی از فیلدهای محدود کننده عبارتند از: عنوان:

 ISSN شماره استاندارد بین المللی مجله: – CP محل نشر: – AD آدرس نویسنده: – AN شماره دستیابی: – LA مقاله :

 ( و ... AB ( می آید برای دیدن چکیده مقاله ) PY سال نشر - DP تاریخ انتشار –

  

 ( Advanced Search جستجوی پیشرفته )

طابق شکل زیر در زیر باکس جستجوو کلیک نمایید. صفحه ای م Advanced برای استفاده از جستجوی پیشرفته روی گزینه

 می باشد. Show Index List گشوده می شود. از امکانات مهم در این قسمت استفاده از گزینه های

برای اینکار ابتدا کلیدواژه مورد نظر خود را در باکس جستجو تایپ نموده از باکس کشویی باکس مربوطه فیلد مورد نظر 

را کلیک کرده لیستی از واژه ها را به همراه تعداد  Show Index List ینه)عنوان، نویسنده، مجله و....( انتخاب نموده بعد گز

 مدارک واجد آن واژه را ارائه می دهد که می توان واژه مورد نظر را انتخاب نمود.

را انتخاب کرده سپس تاریخ انتشار  Data-Publication توجه داشته باشید برای نوشتن تاریخ انتشار ابتدا از باکس کشویی

 را در باکس های مربوطه تایپ می نمایید. در این صفحه امکان افزودن ردیف های جستجو وجود دارد.
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 * عالمت

 استفاده از عالمت * در ریشه کلمه به بازیابی بیشتر اطالعات کمک می کند.

 را نیز بازیابی می کند. hypertensive و hypertension واژه های hypertens*  مثال:

 
 عالمت؟

 استفاده از عالمت سؤال در جستجو موجب می شود شکل های مختلف نوشتاری یک کلمه را همزمان جستجو کند. مثال:

Colo?r رکوردهایی که در آنها Color یا Colour .وجود دارد، بازیابی می شود 

 جسنجو بر اساس نام نویسنده

 Bohlooli s نویسنده فاصله بعد حروف اول اسم کوچک مثال:وارد کردن نام خانوادگی 

ممکن است حروف مربوط به نام کوچک نویسنده به صورت اتوماتیک وار تغییر یابد؛ برای پیشگیری از این گونه  توضیح :

 قرار دهید. " "تغییرات می توانید نام را داخل کوتیشن 

 bohlooli [au] [ استفاده نمایید. مثال : au ]ضمناً بعد از نام نویسنده از نشانه فیلد مناسب 

توضیح : اگر نام نویسنده از چند قسمت تشکیل شده باشد بایستی از کاما استفاده شود. بدین صورت که پس از نوشتن نام 

 خانوادگی یک کاما )،( گذاشته بعد حرف اول نام کوچک را وارد کنید.



4 
 

 جستجو بر اساس نام مجله

 موارد زیل را در جعبه جستجو وارد کنید. می توانید هر یک از

 نام کامل مجله .0

 نام اختصاری مجله .2

 ( ISSN ) شماره استاندارد بین المللی مجله .3

اسم کامل مجالت را از طریق نام اختصاری مجالت می توانید بیابید، از طریق قرار دادن کرسر در شروع عنوان مختصر مجله 

 ه در کادر زرد رنگ ظاهر خواهد شدیک لحظه صبر کنید سپس عنوان کامل مجل

 
لیستی از عناوین مجالت را ارائه می دهد، روی نام مجله مورد نظر کلیک کنید اطالعات کاملی از مجله فوق را مالحظه 

 خواهید نمود. مانند عنوان کامل مجله، نام اختصاری، ناشر، زبان، تاریخ انتشار و غیره

 ISSN وارد صفحه جستجوی مجله شده با وارد کردن عنوان یا Journals in NCBI Databases و یا: با استفاده از گزینه

 مجله اطالعات کتابشناختی مجله مورد نظر را مشاهده نمایید
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 ( Boolean Operators تکنیک جستجو با استفاده از عملگرهای )

 جستجو را انجام می دهیم. AND , NOT ، OR با استفاده از عملگرها ی بولین

 And از این عملگر برای ترکیب واژه های مورد جستجو و محدود کردن نتایج جستجو استفاده می شود. : AND عملگر

 رکوردهایی را بازیابی می کند که شامل هر دو واژه باشند.

 .باشندرا داشته  child و dyslexia ، رکوردهایی بازیابی می شوند که هر دو واژه dyslexia and child برای مثال

 از لیست نتایج حذف می شود. NOT کلمه بعد از : NOT عملگر

 نتایج را وسیع تر کرده و حداقل یکی از لغات را در بر می گیرد. : OR عملگر

 را در ساختار یک جستجو با هم بکار برید. NOT , OR , AND همچنین می توانید

 ر جستجو استفاده کنید.همیشه از پرانتز برای جدا کردن قسمت های مختلف در ساختا

Iran AND (AIDS OR HIV) 
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جستجو خواهد کرد. به  Mesh آنرا به عنوان یک عبارت PubMed اگر در جعبه جستجو یک عبارت طوالنی وارد شود،

به عنوان یک اصطالح تصور می شود، برای  " air bladder fistula " air bladder عنوان مثال برای جستجو در مورد

 . air AND bladder AND fistula جلوگیری از این خطا لغات را همراه با عملگرهای بولین جدا جدا وارد کنید. مانند:

از پس از وارد کردن عبارت مورد نظر در جعبه جستجو برای دستیابی به نتایج بهتر می توانید محدودیت هایی را با استفاده 

 انجام دهید. Limits قسمت

  

 ( Limits محدود کردن جستجو )

از ستونی که در سمت چپ مونیتور قرار دارد، گزینه های محدود کننده مورد نظر را انتخاب نمایید. جهت افزودن محدودیت 

ت های مورد نظر کلیک نمایید تا پنجره مربوطه گشوده شود و محدودی Show additional filters های بیشتر روی گزینه

 .را به لیست افزوده سپس براساس نیاز روی نتایج بدست آمده محدودیت ها را اعمال نمایید

محدودیت های ایجاد شده به صورت تیک خورده در کنار نوار محدودیت ها دیده می شود و در باالی نتایج جستجو دیده 

 .خواهند شد

را کلیک کنید تا همه  Clear all محدودیت ندارید، بایستی گزینه در صورتی که در جستجوهای بعدی نیازی به اعمال*

 .محدودیت های انتخاب شده حذف شود

جهت تنظیمات نتایج بدست آمده در هر صفحه می توان از گزینه های مربوطه استفاده کرد. برای مثال: به صورت پیش *

 Next قاله در یک صفحه افزایش داد. با کلیک بر رویم ۸۲۲مقاله قابل مشاهده است. که می توان این رقم را تا  ۸۲فرض 

page به صفحه بعدی می روید. 

 *برای مشاهده خالصه مقاله، باید بر روی نام نویسنده کلیک کنید.

 در انتهای مشخصات مقاله به چشم می خورد. No abstract available بعضی از مقاالت خالصه ندارند؛ بنابراین عبارت

  

 سایر بانکهای اطالعاتی ارائه دهنده مقاله امکان لینک به

 برای مشاهده لینک های مرتبط ابتدا مقاالت مورد نظر را انتخاب کنید

را از پایین مقاالت انتخابی باز کنید. تا لیست بانکهایی که می توان به متن کامل مقاله دست یافت را  link Out گزینه

 مشاهده نمود
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 ( History تاریخچه )

 ساعت گذشته صورت گرفته است در این صفحه ذخیره می شود. ۲جستجوهایی که در طول 

استفاده  add یا چند جستجو را ترکیب کنید به جای نوشتن واژه ها از ۸چنانچه بخواهید از جستجوهایی که انجام داده اید 

 نمایید.

 در صورتی که کاربر در این مدت ارتباط خود را قطع کرده باشد. اطالعات حذف خواهد شد. تبصره:

 استفاده کنید. Clear History از گزینه History برای پاک کردن اطالعات

 

 ارسال مقاله با پست الکترونیکی و چاپ مقاالت

 در ذخیره کردن نتابج است Send to قابلیت اصلی گزینه

Email جهت ارسال مقاالت به : Email از منوی Send to گزینه ، E-mail .را انتخاب کنید 

Text هنگامی که گزینه : Text .را فعال نماییم تمام نتایح به شکل متن و بدون رنگ یا اشکال اضافه نمایش داده می شود 

File ر روی کامپیوتر ذخیره و انتقال داد.: از ابتدا کل نتایج را در یک فایل ذخیره می کند که می توان آن را ب 

 را انتخاب نمایید. Send to -- Printer برای چاپ مقاالت نیز ابتدا مقاالت مورد نظر را انتخاب کرده بعد از منوی

 history ( جمع نمایید. مانند قسمت Clipboard برای چاپ مقاالت بیش از یک جستجو ابتدا مقاالت را در کلیپ بورد ) *

ساعت است. )در صورتی که کامپیوتر را خاموش نمایید و یا ارتباط  ۲حدود  Clipboard ی نتایج فرستاده شده درماندگار

 خود را با شبکه قطع نمایید اطالعات در کلیب بورد نیز پاک خواهد شد(

  

  

 ( Clinical Queries پرسشهای بالینی )

  

 امکانات جستجو در این بخش شامل موارد ذیل است:

 . PubMed از صفحه اول Clinical Queries انتخاب .0

 . Clinical Study انتخاب .2

 .وارد کردن لغات کلیدی .3

 ، (علت شناسی) etiology ، (تشخیص) diagnosis ، (درمان) therapy انتخاب یکی از عنوانهای .4
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Prognosis ) پیش آگهی( 

 broad, sensitive search یا Scope narrow, specific search انتخاب محدوده عمل از منوی .5

6. Go یا اینتر 

 Systematic Reviews جستجوی 

 مجموعه گسترده ای از مقاالت مروری را همراه با عناوین زیست پزشکی در بر می گیرد که شامل :

 systematic review مقاالت مروری نظم یافته

 Meta analysis فرا تحلیلی

 Review of clinical trials مروری بر کار آزمایی های بالینی

 evidence-based medicine پزشکی مبتنی بر شواهد

consensus development conferences 

 guideline راهنمایی ها

 Pubmed مأخذ مطالب مروری بالینی در مجالت

citations from journals specializing in clinical review studies 

 Clinical Queries انتخاب 

 لغات کلیدی وارد کردن .0

 ،(ی علت شناس) Etiology ،(تشخیص) Diagnosis ،(درمان) Therapy انتخاب یکی از عنوانهای .2

Prognosis (پیش آگهی) 

 Broad, Sensitive Search یا Scope Narrow, Specific Search انتخاب محدوده عمل از منوی .3

4. Search یا اینتر 
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Medical Genetics Searches 

 با تحقیقات و اطالعات ژنتیکی را در پزشکی جستجو می کند.مقاالت مرتبط 

 Clinical Queries انتخاب .0

 . Medical Genetics Searches انتخاب .2

 .وارد کردن لغات کلیدی .3

 .انتخاب عنوان در لیست ارائه شده .4

5. Go یا اینتر 

اعمال می کنید، به نتیجه مورد نظر دست  Limit نتایج حاصل از این جستجو ها با استفاده از محدودیت هایی که در گزینه

 خواهید یافت.

  

PMC 

 اگر روی زبانه فوق کلیک کنیم سپس جستجو را انجام دهیم تمام مقاالت را بصورت متن کامل ارائه می دهد.

 Influenza virus موضوع مورد نظر را تایپ کنید. مثالً

 ی دهیممحدودیت ها را انجام م Limits سپس با استفاده از گزینه

Mesh Database 

  

مجموعه ای از واژه های رایج و معتبر در رشته های مختلف علمی است که بصورت الفبایی در  MeSH اصطالح نامه پزشکی

 ساختار سلسله مراتبی یا درختی است که همواره روزآمد می گردد

 می گیرددر واقع واژگان مختلفی که دارای معنی یکسانی است همزمان مورد جستجو قرار 

 (Cancer see Neoplasm) کاربر را از یک اصطالح غیر علمی به اصطالح علمی آن راهنمایی می کند. مثال

 
  

 جستجو در اصطالح نامه مش

 گزینه از سمت چپ جعبه جستجو MeSH را انتخاب کنید. 

 تری را مشاهده خواهید کلید واژه مورد نظر را وارد کنید تا عمل جستجو صورت گیرد. در این حالت اطالعات بیش

 Restrict Search to ) ، جستجوی محدود در موضوع اصلی ( Subheadings ) کرد. مانند موضوعات فرعی

Major Topic headings ) و در نظر نگرفتن زیر مجموعه های موضوع اصلی برای جستجو ( Do not 

explode ). 
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 موضوع اصلی و فرعی را مشخص کنید 

 
  های خاصی از آنفلوانزا تحقیق کنید خواهید درباره رویکرد میفرض کنید شما 

 ای باز کند که در آن  شود تا مش برای شما صفحه این کار باعث می .برای این کار، روی واژه آنفلوانزا کلیک کنید

 .های مرتبط با آنفلوانزا قرار دارد  لیستی از واژه

 رویکردهای  توانید جستجویی انجام دهید که روی د و با انتخاب آن، میقرار دار« آنفلوانزا»در زیر واژه  مورد نظر واژه

 .آنفلوانزا متمرکز باشد خاص

 ممکن است هنگام جستجو در واژه نامه MeSH هایی را که از نظر امالیی با لغت  افزار، لغت متوجه شوید که نرم

نظر گرفته است تا احتمال  در PubMed اصلی شما تشابه دارند نیز لیست کرده است. این روشی است که

شود که اگر شما کلمه مورد نظرتان را اشتباه تایپ  اشتباهات را به حداقل برساند. این کار به این منظور انجام می

اید با دیدن کلمات مشابه متوجه شوید و یک شانس دیگر برای اصالح  اید یا اصالً آن را اشتباه انتخاب کرده کرده

 و گزینه درست را انتخاب کنید اشتباهتان داشته باشید

 اند ها با نام ژنریکشان در مقاالت منظور شده ها به خاطر داشته باشید که اکثر آن در مورد دارو :نکته. 

 


