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راهنمای PubMed
پایگاه اطالعاتی  PubMedتوسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی ( ،)NCBIدر کتابخانه ملی پزشکی ایاالت
متحده ( ، )NLMواقع در موسسه ملی بهداشت ( )NIHتهیه و پشتیبانی می شود .این پایگاه از سال  ۱۹۹۶به
صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفت .پوشش موضوعی این پایگاه شامل اطالعات موجود در رشته های
پزشکی ،پرستاری ،دندانپزشکی ،دامپزشکی و علوم پایه پزشکی می باشد.
این پایگاه دسترسی به بیش از  ۳۳میلیون استناد و چکیده متون زیست پزشکی را فراهم نموده است .در این پایگاه
دسترسی به متن کامل مقاالت فراهم نیست ولی مقاالت موجود در  PubMedممکن است دارای لینک به متن
کامل از دیگر منابع از جمله وب سایت ناشران و یا  )PMC( Pubmed Centralباشند.
آدرس دسترسی به این پایگاه  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.govمی باشد .پابمد چند روش
جستجو از جمله جستجوی ساده ،پیشرفته ،جستجو با استفاده از اصطالحنامه  MESHو جستجوی یک مدرک
خاص را در اختیار کاربران قرار می دهد.
برای انجام جستجوی ساده در این پایگاه باید کلید واژه مورد نظر را در باکس جستجو وارد و بر روی
دکمه  Searchکلیک نمود .همزمان با تایپ کلیدواژه پایگاه پابمد ،پیشنهاداتی را براساس کلیدواژه وارد شده
ارائه می دهد.
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جستجوی پیشرفته :برای جستجوی کلیدواژه ها در یک فیلد خاص و انجام جستجوی ترکیبی استفاده می
شود .در این جستجو از قسمت  Add terms to the query boxفیلد یا پایگاه مورد نظر انتخاب می شود و
متناسب با آن کلیدواژه مورد نظر در باکس روبروی آن تایپ می شود .پس از تایپ کلیدواژه بایستی از منوی
کشویی روبروی آن عملگر مناسب انتخاب نمود.
 :Add with ANDمحتوایی را جستجو میکند که شامل هر دو کلید واژه  ۱و کلیدواژه  ۲باشد.
 :Add with ORمحتوایی را جستجو میکند که شامل کلید واژه  ۱یا کلید واژه  ۲باشد.
 :Add with NOTمحتوایی را جستجو میکند که شامل کلید واژه  ۱باشد ولی کلیدواژه  ۲را شامل نشود.

در قسمت پایین جستجوی پیشرفته تاریخچه و جزئیات جستجو قابل مشاهده می باشد .در این قسمت امکان
ترکیب نمودن نتایج جستجوهای انجام شده با هم وجود دارد.
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در صفحه نتایج بازیابی شده می توان با استفاده از فیلترهایی که در سمت چپ صفحه به مانند شکل زیر نشان
داده شده است نتایج را به سال ،نوع مدرک و  ...محدود نمود .

برای نمایش فیلتر های بیشتر می توان بر روی گزینه  filters Additionalکلیک نمود .با استفاده از این گزینه
می توان محدودیت هایی از جمله سن ،جنس و زبان و  ...به نتایج جستجو اعمال نمود.
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نتایج بازیابی شده را می توان مشاهده و یا ذخیره نمود ،به ایمیل فرستاد و یا از طریق گزینه های موجود در Send
 toمدیریت کرد .برای استفاده بهتر از این قسمت باید در سایت پابمد ثبت نام انجام گردد.

 :Clipboardاین گزینه  ۵۰۰نتیجه اول را به صورت موقت ذخیره می نماید.
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 :My Bibliographyفرد می تواند مقاالت مورد نظر خود را به این قسمت انتقال دهد .البته استفاده از این قسمت
مستلزم ورود به صفحه شخصی می باشد.
 :Collectionsدر صورت ثبت نام نمودن در سایت پابمد ،از این گزینه می توان مقاالت انتخابی را در مجموعه
موجود در اکانت خود اضافه نمود.
 :Citation managerبرای انتقال نتایج بازیابی شده به نرم افزارهای مدیریت منابع از جمله  EndNoteاز این
گزینه استفاده می شود.
 :MeSH Databaseیک روش دیگر جستجو استفاده از اصطالحنامه  MESHمی باشد که هم برای کنترل
کلیدواژه های مقاالت برای نشر در مجالت به کار می رود و هم می توان با استفاده از کلیدواژه های این
اصطالحنامه در پابمد جستجو نمود و یا جهت گسترش جستجو مترادفات پیشنهادی در این اصطالحنامه را برای
جستجو استفاده نمود.

Link out

این گزینه که در پایین مشخصات مقاالت بازیابی شده از پایگاه پابمد وجود دارد پیوند به متن کامل مقاله را فراهم
می نماید .تقریبا همه مقاالت نمایه شده در پابمد به متن کامل شان در وب لینک دارند.
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Citation Matcher Single
برای جستجوی یک مقاله خاص زمانی که برخی از اطالعات کتابشناختی آن از جمله نام مجله ،تاریخ انتشار،
شماره صفحات ،نام نویسنده یا کلمات عنوان را می دانید به کار می رود.
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