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 Pubmed هشوض تَسظ وِ تاضذ هی ٍب دس پضضىی ػلَم حَصُ هٌاتغ تاصیاتی ٍ جستجَ ّای هحیظ اص یىی 
:NCBI تیَتىٌَلَطی اعالػات هلی National Center for Biotechnology Information دس ٍالغ  

  .است ضذُ تْیِ (NLM) آهشیىا پضضىی هلی وتاتخاًِ

  ایي اوٌَى ّن .دّذ هی لشاس واستشاى اختیاس دس سایگاى عَس تِ سا هذالیي اعالػاتی پایگاُ تِ دستشسی اتضاس ایي 
 ٍ داهپضضىی دًذاًپضضىی، پشستاسی، پضضىی، ّای سضتِ دس ًطشیِ 6200 اص همالِ هیلیَى 18 اص تیص پایگاُ
.تاضذ هی داسا سا جْاى وطَس ّفتاد ٍ آهشیىا دس ضذُ هٌتطش (تالیٌی پیص) پایِ ػلَم

.هیگشدد تش 1997 سال تِ پایگاُ ایي  تاسیخی پَضص 

معرفی پابمذ
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يظیفٍ اصلی پابمذ

واسوشد اصلی پاتوذ اسائِ ی اعالػات وتاتطٌاختی هٌاتغ هٌتطش ضذُ دس حَصُ پضضىی ٍ پیشاپضضىی است ًِ  
.دادى هتي واهل هماالت ٍ دیگش هٌاتغ

:هٌظَس اص اعالػات وتاتطٌاختی 

.هی تاضذ...................... ، ًاضش، تاسیخ ٍ پذیذآٍسًذگاىػٌَاى، ًام  
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Free ........ از طریقopen 
access

از طریق سایتهای مشترک با دانشگاه....... اشتراکی

متن کامل منابع از طریق پابمدارائه 
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عمذٌ تریه مىابع ومایٍ شذٌ در پابمذ

  هماالت

وتاب

!پایاى ًاهِ دسٍى پایگاُ پاتوذ ًیستاعالػات ×
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مًرد ویاز برای استفادٌ از پابمذ مريرگرَای

IE version 8 Firefox version 4 Google chrome    version 5 Safari version 3 Opera  version 7
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Public Medicine…………………………….PubMed

www.pubmed.com

یا   
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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وحًٌ ثبت وام در پابمذ

ثثت ًام دس پاتوذ تِ هؼٌای هطتشن ضذى دس ایي سایت ًیست صیشا پاتوذ یه    
.پایگاُ سایگاى است

تا ثثت ًام دس ایي پایگاُ، فضایی دس اختیاسهاى لشاس هیگیشد وِ تتَاًین فایلْا ٍ   
.هَسد ًیاصهاى سا تِ ًَػی هذیشیت وٌین سوَسدّای

.است ٍ سایش پایگاُ ّا ػوذتاً تخصصی ّستٌذ NCBIپاتوذ یىی اص پایگاُ ّای   

.است NCBIثثت ًام دس پاتوذ تِ هٌضلِ ثثت ًام دس ول پایگاُ ّای   
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ثبت وام در پابمذ
.  سا  اص گَضِ سوت ساست سایت ولیه وٌیذ sing in to NCBIػثاست  
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ثبت وام در پابمذ
، ػثاست  تاصضذُاص پٌجشُ  

Registor in to NCBI account  سا ولیه وٌیذ.
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ثبت وام در پابمذ
:دس پٌجشُ تاص ضذُ ػثاست هشتَط تِ ّش فیلذ سا ٍاسد ًوائیذ 

User :تشویثی اص حشف ٍ ػذد است.

Pass : واساوتش 8حشف ٍ  ػذد تیطتش اص

Email :ایویل هَسد ًظش خَد سا تٌَیسیذ

:استفادُ هی ضَد ایذسا فشاهَش وشدُ  ػثَستاىاص لسوت سَال ٍ جَاب تشای صهاًی وِ سهض  

Question :ًیه سَال سا تٌَیسیذ هثال :what’s your favorite book?

Answer :جَاب هشتثظ تا سَال فَق

Create accountسپس تایپ ػثاست اهٌیتی ٍ ولیه گضیٌِ  
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:پس اص ثثت ًام دس سایت، ًام واستشی ضوا تایذ دس تاالی سایت ًطاى دادُ ضَد 
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چک کردن ایمیل خًد

ٍ   تاصًوَدُسا  NCBIپاتوذ، تِ ایویل خَد سفتِ ٍ ایویل اص عشف هشوض  اواًتپس اص ساختي  
.ضوا فؼال ضَد اواًتلیٌه دسٍى ایویل سا ولیه وٌیذ تا 
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وحًٌ جستجً در پابمذ

Search
Simple (Basic)

Advance
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Tag

  Tag: ّیچ تذٍى وشٍضِ دس وِ جستجَ وشدى هحذٍد تشای ّستٌذ واساوتشّایی  
  دس جستجَ فیلذ ّش اصای تِ پاتوذ دس .هیطًَذ تایپ ٍاطُ ولیذ تا ای فاصلِ

Advance Search یه Tag داسد ٍجَد.
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Simple Search در tagاستفاده از 
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مثال
Cell................................................................................................................................دس آًْا تاضذ Cellهٌاتؼی سا تاصیاتی هیىٌذ وِ ولیذ ٍاطُ  

Cell[ti].............................................................................................................دس ػٌَاى آًْا تاضذ Cellهٌاتؼی سا تاصیاتی هیىٌذ وِ ولیذ ٍاطُ  

..………Cell[tiab]........................................................................دس ػٌَاى ٍ چىیذُ آًْا تاضذ Cell ولیذٍاطُهٌاتؼی سا تاصیاتی هیىٌذ وِ  

.…………Harrison[au]..................................................................دس ًام پذیذ آٍسًذُ تاضذ ّشیسَىهٌاتؼی سا تاصیاتی هیىٌذ وِ ولیذٍاطُ 

:نکته  
به بعذ نام کامل افراد در پابمذ وارد شذ، پس با نام مخفف جستجو میکنیم که همه ی سالها را  2002از سال   

:شامل شود

Hary[au]  
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:ًىتِ 

:استفادُ هیىٌین:( )دًٍمغِتشای هحذٍد وشدى ًتایج جستجَ تِ سال اص  

2012:2013[dp]

2012:2012[dp]…………………………

هحذٍد وشدى ًتایج جستجَ تِ یه سال خاظ 

:جستجَی ػثاست 

”heart disease“:                                                     استفادُ اص وَتیطي 
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PMID
PubMed indexed for Medline

ضذُ دس پاتوذ ایٌذوسضواسُ اختصاصی تِ ّش هٌثغ  
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مىطقی عملگرَای
NOT ...................وٌاسگزاضتي

OR .....................اجتواع سیاضی

AND ...................اضتشان سیاضی

هحسَب ضذُ ٍ اصالً تِ  stop wordػولگشّا تایذ تا حشٍف تضسي تایپ ضًَذ، اگش وَچه تایپ ضًَذ  
.آیٌذ ٍ اسصش جستجَ ًخَاٌّذ داضت ًویحساب 

.تایذ تا یه فاصلِ اص ػمة ٍ یه فاصلِ اص جلَ تایپ ضًَذ ػوگشّا 
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مثال

Cell[ti] Not Jason[au]

Cell[ti] AND Jason[au]

Cell[ti] AND RYFA.[au]
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مثال

دس ًام پذیذآٍسًذُ ٍ هٌثغ تِ سالْای ولیذ ٍاطُ دیَیذ دس ػٌَاى ٍ چىیذُ،   cellولیذ ٍاطُ صیش هٌاتؼی سا تاصیاتی هیىٌذ وِ فشهَل  
.هحذٍد تاضذ 2013تا  2012

cell[ti] AND David[au] AND 2012:2013[dp]
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تشریح صفحٍ وتایج جستجً
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PMC   تخطی اصNCBI  ِاست و
تِ ضوا هتي واهل هٌاتغ سا تِ 

.صَست سایگاى هیذّذ
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 free full textو   full text availableتفاوت 
available

Full text available  توام هتي آى آهادُ است ٍلی سایگاى ًیست ٍ تش سٍی
.ًذاسداضتشان آى سا داًطگاُ ها پایگاّی است وِ 

Free full text available  لاتل داًلَد  پاتوذهتي واهل هماالت اص عشیك
.است
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Advance Search
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Advance Search

هَسد ًظش سا دس هماتل فیلذ دلخَاُ ٍاسد  ولیذٍاطُدس جستجَی پیطشفتِ 
.وٌیذ
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 Advance Searchهطاّذُ ًتایج جستجَ تا 
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 جستجَّای ّای ولیذٍاطُ تَاًیذ هی
 تِ Add گضیٌِ ویلیه تا سا خَد لثلی
 خَد جستجَی تِ ٍ تفشستیذ تاال فیلذ

.دّیذ سشػت
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رخیرٌ استراتژی جستجً

پس اص اًجام  فشآیٌذ جستجَ، 
سا اص   save searchگضیٌِ 

.تاالی صفحِ ولیه وٌیذ
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رخیرٌ استراتژی جستجً

 دٍسُ صَست تِ جستجَّا ًتایج وِ ّستیذ هایل اگش
 یه ضوا دسحمیمت ٍ ضًَذ فشستادُ ضوا ایویل تِ ای

  تساصیذ آلشت
سؤال تشای

Would you like email updates of new
search result?

ًوائیذ ولیه سا yes گضیٌِ

  دس ٍ تٌظین سا خَد دلخَاُ هماالت تؼذاد ٍ فشهت ٍ
.وٌیذ ولیه سا save گضیٌِ آخش

37



رخیرٌ استراتژی جستجً

دس پٌجشُ تاص ضذُ ًاهی سا تشای فشآیٌذ جستجَی خَد 
.سا ولیه وٌیذ  save اًتخاب ٍ سپس گضیٌِ 
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My NCBIمشاَذٌ استراتژی َای رخیرٌ شذٌ در 
  

  گضیٌِ ضذُ رخیشُ ًتایج هطاّذُ تشای
My NCBI ولیه صفحِ تاالی اص سا 

.ًوائیذ
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رخیرٌ وتایج جستجً

:رخیشُ وشدى ًتایج جستجَ تِ دٍ صَست ولی ٍ گضیٌطی اًجام هیطَد 
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رخیرٌ کلی وتایج جستجً

send گضیٌِ اًتخاب to
Colections گضیٌِ اًتخاب سپس

41



رخیرٌ کلی وتایج جستجً

  ّای گضیٌِ اص یىی سپس
collections یا favorite سا  

 ساختِ جذیذ والىطي یه یا اًتخاب
.ًوائیذ ولیه سا save گضیٌِ ٍ
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رخیرٌ گسیىشی وتایج جستجً

 ًظش هَسد هماالت گضیٌطی رخیشُ تشای
 هاًٌذ سا هشاحل ٍ وشدُ هاسن چه سا خَد

.دّیذ اًجام ولی رخیشُ
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در کجا میتًان وتایج جستجًَای رخیرٌ شذٌ را مشاَذ کرد؟

My 
NCBI
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Filters
 استفادُ تا هیتَاى سا جستجَ

  ٍ تش خاظ فیلتشّا ایي اص
.ًوَد هحذٍدتش

45



Manage filters

Popular    پیص فشض پاتوذ

Link out لیٌه تِ هَجَد وتاتخاًِ ّای آهشیىا

Property  ّای خاظ هثالً گشٍُ ّای سٌی آیتنتمسین تٌذی تش اساس

Link    ُلیٌه تِ دیگش تخص ّای پایگاNCBI
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Using PubMed

Using Pubmed وِ هیثاضذ لسوت پٌج ضاهل 
 ایي اص وذام ّش تَضیح تِ تؼذی اسالیذّای دس

پشداخت خَاّین تخطْا
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PubMed Quick Start Guide

دس ایي تخص لسوتْای هختلف پایگاُ  
.هیطًَذپاتوذ آهَصش دادُ 
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آمًزش وحًٌ جستجً
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Tagsمعرفی 
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Full Text Articles

چگًَگی دستشسی تِ دس ایي تخص 
هماالت آهَصش دادُ هیطَدهتي واهل 
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PubMed FAQs

  سَاالت تِ لسوت ایي دس
 دادُ پاسخ واستشاى هتذاٍل

.است ضذُ
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PubMed Tutorials

  لسوت ایي دس
  ٍ آهَصضی تَسّای
  سا پاتوذ آًالیي
 هطاّذُ هیتَاى

.وشد
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New and Noteworthy

 سایت دس تغییشات جذیذتشیي
 لسوت ایي دس هیتَاى سا پاتوذ
.دیذ
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PubMed Tools

PubMed tools   ضاهل پٌج لسوت هی تاضذ وِ دس اداهِ تِ تَضیح ّش
لسوت خَاّین پشداخت
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PubMed Mobile

اص عشیك تلفي ّوشاُ هیتَاى اص ایي گضیٌِ  پاهثذتشای دستشسی تِ سایت 
استفادُ ًوَد

یا ًشم افضاس پاتوذ سا تش سٍی گَضی ًصة وشد
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پابمد برای گوشینرم افسار 

تِ تاال 4 اًذسٍیذلاتل اجشا تش سٍی سیستن ػاهل 
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Single Citation Matcher

 اعالػات توام یا تشخی وِ هٌثغ یه تخَاّین وِ صهاًی
single اص وشد، جستجَ داسین سا آى وتاتطٌاختی citation
matcher ُضَد هی استفاد.
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Batch Citation Matcher

 استفادُ هجالت واسگضاساى تَسظ PMID گشفتي تشای
.هیطَد
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Clinical Queries

یا یه ػثاست ٍ تفىیه ًتایج جستجَ  ولیذٍاطُجستجَی یه 
تِ تخص

Clinical Study Categories
Systematic Reviews

Medical Genetics
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Topic-Specific Queries

تقسیم بنذی موضوعی مقاالت  

62



More resources

More resources پٌج داسای ًیض 
  ّش تطشیح تِ وِ تاضذ هی لسوت

.پشداخت خَاّین آًْا اص یه
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MeSH Database

هص اصغالحٌاهِپیذا وشدى هؼادل ولیذ ٍاطُ ّا دس  
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Journals in NCBI Databases

 هشتَط هطخصات وشدى پیذا
 دس ضذُ ًوایِ هجالت تِ

پاتوذ پایگاُ

66



Journals in NCBI Databases
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Journals in NCBI Databases
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Clinical Trials

تش صهاى پضضىی تحمیمات
  اجشائی فاص چٌذ داسی هؼوَالً وِ

.ّستٌذ

  ًمطِ سٍی اص ها لسوت ایي دس
  سا ایشاى وطَس تِ هشتَط تحمیمات
:وشد خَاّین جستجَ
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70



71



72
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E-Utilities

.جاهؼِ سا تَضیح هی دّذالىتشًٍیه تِ ایي تخص، خذهات 

74



Link Out

تِ هَجَدی وتاتخاًِ  ّاییتْیِ لیٌه 
ّای آهشیىایی
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NCBIدیگر بخشُای 
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PMC

PMC   فمظ دسPubMed   جستجَ هیىٌذ ٍ اگش هٌثؼی یاfull text  ُدسٍى پایگا
ضَد، پس تْتش است جستجَ سا  ًویتاضذ، تشای ضوا تاصیاتی  Springerدیگشی هاًٌذ 

.اًجام دّین PubMedدس 
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Book shelf

 دس هَجَد وتاتْای هیتَاى تخص ایي دس
.وشد داًلَد ٍ هطاّذُ سا پاتوذ
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Medline
.  پایگاُ اضتشاوی است وِ تٌْا اعالػات وتاتطٌاختی ٍ چىیذُ سا اسائِ هی دّذ هذالیي 

یىی است؟ pubmed  ٍMedlineآیا اعالػات  

اًجام ضَد ٍ هطىلی  ّایصهیطَد، اگش اسصیاتی  Pubmedپایگاّی است وِ اص دیشتاص ٍجَد داضتِ، ّش هٌثؼی وِ ٍاسد  هذالیيخیش،  
.لشاس هیگشد هذالیيسا داضتِ تاضذ دس  هذالیيتشای ٍسٍد تِ ٍ  هؼیاسّای الصم ًذاضتِ تاضذ 

ساُ هی  هذالیيلشاس هی گیشًذ ٍلی تؼذ اص اًجام ولیِ ی داٍسی ّا تِ  Pubmedگاّی اٍلات هماالت دس حال اسصیاتی سٍی پایگاُ  
.یاتٌذ

:هذالیيًحَُ دستشسی تِ  

.دّذ ًوییه پایگاُ اضتشاوی است، تِ ضوا فمظ اعالػات وتاتطٌاختی هی دّذ ٍ تِ هجالت لیٌه  هذالیي 
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مىابع
:  تْشاى. هٌاتغ اعالػاتی دس حَصُ ی ػلَم پضضىی ٍ سالهت. فاعوِ ًَیذیحسي صادُ هحوذ،  

.1390ًطش وتاتذاس؛ 

هَضَػی، سدُ تٌذی ٍ ًوایِ   ًَیسیساٌّوای تْشُ گیشی اص اتضاسّای فْشست . پشٍاًِ هذیشاهاًی 
.  1387ًطش وتاتذاس؛ : تْشاى. ساصی دس وتاتخاًِ ّای ػلَم پضضىی
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