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 آشنایی با پایگاه اطالعاتی 
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 مقدمه

  

 Pubmed هٌبثغ ثبصیبثی ٍ جؼشجَ ّبی هحیظ اص یکی  
  کِ اػز گؼشش جْبى ٍة دس دضؿکی ػلَم ی حَصُ

 ؿذُ سْیِ (NCBI) سکٌَلَطی اعالػبر هلی هشکض سَػظ
  .اػز

عَس ثِ سا هذالیي اعالػبسی دبیگبُ ثِ دػششػی اثضاس ایي  
  اثضاس هْوششیي ٍ .دّذ هی قشاس کبسثشاى اخشیبس دس سایگبى

 .ؿَد هی هحؼَة هذالیي دبیگبُ جؼشجَی ثشای
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 :(ادامه)مقدمه 

 هَضَػی دَؿؾ: pubmed اعالػبر ّب هیلیَى ؿبهل  
  دشػشبسی، دضؿکی، حَصُ دس هجالر هقبالر چکیذُ ٍ کشبثـٌبخشی

  ٍ ثْذاؿشی ّبی هشاقجز ّبی ػیؼشن داهذضؿکی، دضؿکی، دًذاى
  ٍ هذالیي ثِ دػششػی دبیگبُ ایي .اػز (ثبلیٌی دیؾ) دبیِ ػلَم

  هذالیي دس کِ صیؼشی ػلَم هجالر هقبالر کشبثـٌبخشی اعالػبر
 .ػبصد هی فشاّن ًذاسد ٍجَد

Pubmed ّبی لیٌک ٍ ّبی ػبیز ٍة ثِ دػششػی ّوچٌیي  
   .آٍسد هی فشاّن سا MCBI هَلکَلی صیؼز هٌبثغ ثب دیگش هشسجظ

 کتاتخاًِ داًطکذُ دارٍسازی پردیس تیي الولل



 pubmedآشنایی با اجزای صفحه اول 
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.1Resource: تمامی بً تُان می بخص ایه طریق از  

  هَضَع اػبع ثش کِ pubmed در مُجُد اطالعاتی مىابع
 .یبفز دػششػی اًذ ؿذُ ثٌذی عجقِ
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2. How to: دس اعالػبر ثِ دػشیبثی ٍ کبس آهَصؽ ثخؾ ایي  
  هثبل دس هثال .دّذ هی سا ؿذُ ثٌذی عجقِ اعالػبسی هٌجغ ّش

  full text یک چگًَِ کِ دّذ هی آهَصؽ ؿوب ثِ دشٍسئیي
  ٍ یبفشِ سا دشٍسئیي یک ثؼذی ػِ ػبخشبس چگًَِ یب ٍ ثگیشیذ
 .کٌیذ داًلَد
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3 .Search box : دس ایي ثخؾ هی سَاى ػجبسر یب کلیذ ٍاطُ هَسد
 :ایي قؼوز ؿبهل دٍ قؼوز هی ثبؿذ. ًظش سا جؼشجَ کشد

. سا آى دس جؼشجَ قلذ کِ اعالػبسی هٌجغ ؿوب اٍل قؼوز دس 
 .کٌیذ هی اًشخبة داسیذ
. سا ًظشسبى هَسد ػجبسر کِ ؿوبػز جؼشجَی ًَاس دٍم قؼوز  

 .کٌیذ هی کلیک search سٍی ٍ ًَؿشِ دسآى
 

 قؼوز دٍم قؼوز اٍل 
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Using Pubmed: اص اػشفبدُ آهَصؽ ؿبهل قؼوز ایي 
 صیش ّبی قؼوز ؿبهل کِ اػز Pubmed هخشلف ّبی ثخؾ
   :اػز
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.1Pubmed Quick Start Guide: اص اػشفبدُ ػشیغ ساٌّوبی  
pubmed آهَصؿی فیلن ؿبهل ّب قؼوز اص ثشخی ٍ اػز دادُ آهَصؽ سا  

 .اػز
 

.2ّFull Text Articles: ایي دس سایگبى هقبلِ یک گشفشي چگًَِ آهَصؽ  
 .داسد ٍجَد ثخؾ

 
.3Pubmed FAQ: هی ػبیز هَسد دس هشذاٍل ػَاالر ثِ دبػخ ؿبهل 

 .ثبؿذ
 

.4 Pubmed Totorial: آهَصؿی ّبی فیلن ّوشاُ ثِ کبهل ساٌّوبی ؿبهل 
 .ثبؿذ هی ػبیز ایي ثب کبس هَسد دس
 

.5 New and Note worthy: ػبیز سغییشار ثِ هشثَط اعالػبر آخشیي  
 .دّذ هی گضاسؽ سا
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5 .Pubmed Tools : ؿبهل فیلششّبی کوکی جؼشجَ دس ػبیز
 .هی ثبؿذ
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.1Pubmed Mobile: برای سادي َ دَستاوً کاربری رابط یک 

 محتُا َ جستجُ ٌای قابلیت وظر از کً است مذ پاب بً دسترسی

 کار ٌای زمیىً َ جستجُ عبارات کلیً وظر از َ است مذ پاب ٌماوىذ

   .است مذ پاب مطابً
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2. Single Citation Matcher: داضته با تُاویذ می بخص ایه در 

 جستجُ را آن سادي َ اختػاغی طُر بً مجلً یک بً مربُط اطالعات

 .کىیذ
 



 کتاتخاًِ داًطکذُ دارٍسازی پردیس تیي الولل

Batch Citation Matcher: 
 PMID: Pubmed مفٍُم با بایذ ابتذا قسمت ایه تُضیح برای

Identification) بً َرَدش زمان مقالً ٌر بً .ضُیذ آضىا pubmed یک 

 جستجُ وُار در آن کردن َارد َ کذ ایه داضته با کً یابذ می اختػاظ کذ

 .یافت دست وظر مُرد ی مقالً بً مستقیما تُان می
 فشهز عجق را ٌا مقالً اطالعات مقالً، PMIDدسیبفز ثشای سَاًیذ هی ؿوب 

  یب گیشد قشاس خظ یک دس هقبلِ ّش اعالػبر ّش کِ عَسی ثِ خبلی کبدس دس صیش
 عشیق اص ػذغ ٍ  کٌین ٍاسد word فبیل یک دس  سا ّب هقبلِ اعالػبر ایٌکِ

Browse کٌیذ ٍاسد سا ایویلشبى آدسع اداهِ دس ٍ کٌیذ ثبسگزاسی سا فبیل ٍ  
 ثِ ؿذُ دادُ اخشلبف کذ  کَسبّی هذر اص ثؼذ کٌیذ کلیک سا go ی دکوِ
  سَجِ ثؼذ اػالیذ ثِ) ؿَد هی فشػشبدُ ؿوب ایویل ثِ ًظش هَسد  ّبی هقبلِ
 .(کٌیذ

Journal- title| year| Volume| first-page| author- name| your- key| 
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 :اگش اعالػبر یک هقبلِ سا  عجق  فشهز گفشِ ؿذُ  ٍاسد کٌین : هثبل
 

 |proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-1: ٍسٍدی 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تؼذ از هذت کَتاّی ایویلی را دریافت هی کٌیذ کِ ضاهل فرهت فرستادُ ضذُ ، ّوراُ تا کذ 

 .اختصاظ دادُ ضذُ تِ هجلِ در پاتوذ هی تاضذ

 
 :  خرٍجی

proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-1|2014248 

 



4. Cilinical Quary: بالیىی مقاالت تُان می قسمت ایه در 

 .کرد جستجُ را

 

5. Topic- Specific Queries: جستجُی ضامل قسمت ایه 

  ٌای فػل سر قست ایه در .باضذ می پابمذ در خاظ بسیار

 می کاربر َ .است ضذي دادي تُضیح pubmed در مُجُد

 محذَد را خُد جستجُی ی دامىً قسمت ایه از استفادي با تُاوذ

 .کىذ
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6. More Resources: سش سخللی اعالػبسی ؿبهل ثخؾ ایي 
 ّبی ثخؾ ؿبهل ٍ کٌذ هی سش دقیق سا ؿوب جؼشجَی کِ ثبؿذ هی
 :ثبؿذ هی صیش
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.1Mesh Database: 
 اهکبًبر اص یکی pubmed َّب هقبلِ سَكیفگشّبی عشیق اص جؼشج 

   .اػز ؿذُ کٌششل هؾ، ٍاطگبى دس کِ اػز
 
دس سا خَد ًظش هَسد ػجبسر یب اكغالح هؾ هحیظ ثِ ٍسٍد اص ثؼذ  

 .کٌین هی کلیک search دکوِ ثش ٍ ٍاسد، هشثَط هحل
 
جؼشجَ ٍاطُ اٍلیي .ؿَد هی ظبّش جؼشجَ ًشیجِ ثؼذ كفحِ دس 

   .اػز ؿذُ اًشخبة ٍاطُ ّوبى ؿذُ
 
ثَػیلِ ٍ کٌیذ اًشخبة سا ٍاطُ ثؼذ هشحلِ دس add to search 

builder ٍ ػولگشand ُداخل ثِ سا ٍاط search box ثفشػشیذ 
 .(ثؼذ اػالیذ ؿکل هبًٌذ)
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Lung Neoplasms 
.ٍاشُ اًتخاب ضذُ است  
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جؼشجَی دس اگش lung cancer ؿذُ ثبصیبثی کلوِ اٍلیي سٍی ( lung 

Neoplasms) اعالػبر حبٍی کِ ؿَد هی ثبص ای كفحِ کٌین، کلیک  
 :داسد ثخؾ 3 کِ اػز کلوِ ثِ هشثَط

 
 .ثبؿذ هی ٍاطُ کلیذ اص کَسبّی سؼشیف ؿبهل اٍل ثخؾ :سؼشیف1.

 
 سَاًیذ هی ثخؾ ایي اص اػشفبدُ ثب :(subheading)فشػی ّبی ػشػٌَاى2.

 خبف صهیٌِ یک دس سا خَد ی ٍاطُ کلیذ ٍ اخشلبكی سا خَد جؼشجَی
 .کٌیذ جؼشجَ

 
  قؼوز ایي دس :(Entry Terms) ًـذُ اًشخبة یب ؿٌبػِ اكغالحبر 3.

 اػشفبدُ ًیض هقبالر دس ٍ داسد ٍجَد هـبثِ هفَْم ثب کِ دیگشی کلوبر
 ثِ کِ اػز کلوِ سشیي سایج  Mesh ی کلوِ) .اًذ ؿذُ ًَؿشِ ؿَد هی

 .(ثبؿذ هی هفَْم ایي ثشای ؿذُ دزیشفشِ ی کلوِ ػٌَاى
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4. All mesh categories یا Mesh tree :   
 
     ػشفلل اص ای هجوَػِ ؿبهل کِ اػز دسخشی ًوَداس یک 
 ٍ ثبؿذ هی جض ثِ کل اص ّب ػشفلل ًوَداس ایي دس ثبؿذ، هی ّب

 .اػز ؿذُ هـخق دیگشی سًگ ثب ؿوب جؼشجَی هَسد ی کلوِ
 
   ایي ػبخشبس دس کِ اػز آى دسخز سوثیل اص اػشفبدُ دلیل 

 ػلَم ّبی اكغالح سشیي خبف ٍ سشیي ػبم اكغالحٌبهِ،
 اسسجبط دس دسخز یک فشػی ٍ اكلی ّبی ؿبخِ هبًٌذ دضؿکی

 .اًذ گشفشِ قشاس یکذیگش ثب
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تؼریف کلیذ ٍاشُ. 1  

اصطالحات  . 2
 هطاتِ ٍ هرتثط

ًوَدار  . 3
  درختی

ػٌَاى ّای   . 2
 هَضَػی دیگر
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 MESH در عبارات ترکیب
 
 جؼشجَ سا اٍل ٍاطُ کلیذ هؾ ی كفحِ دس اثشذا جؼشجَ ایٌگًَِ دس 

 ثب ػذغ ٍ صًین هی سیک سا هؾ دس ؿذُ اًشخبة کلوِ ثؼذ ٍ کٌین هی
 داخل ثِ سا ٍاطُ and ػولگش ٍ add to search builder اص اػشفبدُ

search box فشػشین هی 
 هی دبک سا اٍل ػجبسر ٍ کٌین هی کلیک clear سٍی ثؼذ هشحلِ دس

 ػجبسر ّوبى یبفشِ اٍلیي کٌین، هی جؼشجَ سا دٍم ٍاطُ کلیذ ٍ کٌین
 .اػز هؾ

 
  طى اص اػشفبدُ دسهَسد هذاسکی دًجبل ثِ کبسثشی کٌیذ فشم :هثبل

 .اػز ػیؼشیک فیجشٍص دسهبى دس دسهبًی
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دسهبًی طى (gene therapy) ٍ فیجشٍصػیؼشیک (cystic 

fibrosis) ّؼشٌذ جؼشجَ ایي ّبی ٍاطُ کلیذ. 
 
ٍاطُ اثشذا gene therapy دس سا search box کٌیذ سبیخ ٍ 

 کلوِ ّوبى یبفشِ اٍلیي .کٌیذ هی کلیک سا seaech گضیٌِ
 اػشفبدُ ثب سا آى کلوِ، کشدى داس سیک ثب .اػز هؾ ؿذُ اًشخبة

 pubmed search ثِ  add to search builder اص

builder   ثفشػشیذ. 
ٍاطُ ثؼذ هشحلِ دس cystic fibrosis ؿکل ّویي ثِ سا 

 .(ؿکل هبًٌذ) کٌین هی جؼشجَ
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 کلیذ ٍاشُ اٍل

 کلیذ ٍاشُ دٍم
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یافتِ ّای  
 2ترکیة 

کلیذٍاشُ شى 
درهاًی ٍ  
فیثرٍز  

سیستیک در  
Mesh 



 کتاتخاًِ داًطکذُ دارٍسازی پردیس تیي الولل

2. Journnal in NCBI DataBase:  
 سَاًیذ هی آى limit ثخؾ دس کِ ثبؿذ هی هجالر یبفشي ثشای ثخؾ ایي

 .کٌیذ هحذٍد هجلِ هَضَػی ی صهیٌِ ٍ صثبى ثِ سا خَد جؼشجَی
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Clinical Trials:   
 ّبی ثشسػی) ثبلیٌی ّبی کبسآصهبیی ی صهیٌِ دس کِ هقبالسی سَاى هی ثخؾ ایي دس

 .کشد جؼشجَ سا (ثْذاؿشی ّبی هشاقجز یب دضؿکی -صیؼز حَصُ دس دظٍّـی
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E-Utilities: آًششُ ًَیؼی ثشًبهِ افضاس ًشم ٍ(Entrez programming 

utilities)  ِسا دبیذاسی کبسثش ساثظ ٍ اػز هحَس ػشٍس ثشًبهِ ّـز اص ای هجوَػ  
 (NCBI) ثیَسکٌَلَطی اعالػبر هلی هشکض دس ٍاقغ Entrez جؼشجَی هَسَس دس

   .کٌذ هی فشاّن
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Linkout:   

  ّب آى ثب pubmed کِ اػز ّبیی ػبیز ثِ لیٌک ؿبهل قؼوز ایي
 هی اجبصُ ؿوب ثِ کِ اػز (entres) آًششُ اص ػشٍیؼی .اػز اسسجبط دس

 کٌیذ ثشقشاس دیًَذ دیگش ّبی ّبی دبیگبُ ثب هذ دبة اص هؼشقیوب کِ دّذ
 دیذا دػششػی آًششُ ًظبم خذهبر ٍ اعالػبر اص ای گؼششدُ هقبدیش ثِ ٍ

 گؼششؽ هٌظَس ثِ هشسجظ دیَػشِ هٌبثغ ثِ دػششػی Linkout .کٌیذ
 فشاّن سا آًششُ اعالػبسی دبیگبُ دس ثیـشش اعالػبر دیذاکشدى ٍ ٍضَح، ،

 ثب ّوشاُ هقبلِ یک هشي سوبم گشفشي ًحَُ ثؼذ اػالیذ دٍ دس) .آٍسد هی
 .(اػز ؿذُ دادُ ؿشح سلَیش
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 اتتذا هثال ػٌَاى تِ
  جستجَ را ریِ سرطاى

  گسیٌِ ٍ کٌین هی
search  هی کلیک را 

 .کٌین
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  ابتذا مقالً کامل مته مشاٌذي برای

  کىیم می کلیک مقالً عىوان روی

  کلیک را linkout گسیىً بعذ و

  ٌای لیىک قسمت ایه در کىیم می

  با .شووذ می مشاٌذي مقالً حاوی

  تواویم می ٌا لیىک از یکی اوتخاب

 . کیىم داولود مقالً کامل مته



7. Sign in: ػبیز دس کِ كَسسی دس Pubmed َعشیق اص سَاًیذ هی ثبؿیذ ػض 
 اص سَاًیذ هی ًجبؿیذ، ػضَ کِ كَسسی دس ٍ ؿَیذ خَد اکبًز ٍاسد ثخؾ ایي

 .ثؼبصیذ اکبًشی خَد ثشای ثخؾ ایي عشیق
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 هحل ًَضتي ًام کارتری

 هحل ًَضتي پسَرد

ساخته اکاوت جذیذ   

اگر وام کاربری خُدرا 

فرامُش کردي ایذ از ایه 

.بخص استفادي کىیذ  

اگر پسَرد خَد را  
فراهَش کردُ ایذ از ایي  

 تخص استفادُ کٌیذ

ٍ   usrnameایي تخص کار دٍ گسیٌِ 
password را ضرح هی دّذ. 

  هی ًگِ فؼال ٍ تاز ّویطِ را ضوا اکاًت
  استارت ری ضوا کاهپیَتر اگر حتی دارد،
 .تثٌذیذ را صفحِ یا ٍ ضَد

  ضوا کارتری ًام گسیٌِ ایي کردى تیک تا
  ی صفحِ کِ زهاى ّر کاهپیَتر ّواى رٍی

sing in کارتری ًام قسوت در کٌیذ تاز را  
 .دارد ٍجَد
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My NCBI: قست در تؼذ هرحلِ در سازیذ هی جذیذ اکاًت یک کِ ٍقتی sign in اکاًت ٍارد 
 رخیرُ کِ هٌاتؼی تَاًیذ هی پٌجرُ ایي طریق از کِ ضَد هی تاز my NCBI پٌجرُ .ضَیذ خَد
 .کٌیذ هطاّذُ را ایذ کردُ



 کتاتخاًِ داًطکذُ دارٍسازی پردیس تیي الولل

 Pubmedجستجو در 
 

  :(a basic search) سادُ جستجَی یک
 

 جؼشجَ ّبی ٍاطُ کلیذ یب کلیذی کلوبر سـخیق1.

 جؼشجَ ثبکغ دس اكغالحبر کشدى ٍاسد 2.

  search دکوِ کشدى کلیک3.
 دسهبى دس ثشًٍؾ ّبی  کٌٌذُ گـبد دسثبسُ اعالػبسی کشدى دیذا :هثبل

 کَدکبى آػن
(bronchodilators for treating asthma in children) 

 bronchodilators, asthma :اص ػجبسسٌذ جؼشجَ ایي کلیذی هفبّین

and children 
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 سا صیبدی ّبی هحذٍدیز خَد جؼشجَی ثِ سَاًیذ ًوی ؿوب ػبدُ جؼشجَی دس
 اػوبل ٍ فیلذ ّبی ًـبًِ اص اػشفبدُ هؼشلضم ّبی هحذٍدیز ایجبد ٍ ًوبییذ اػوبل

 :کٌیذ سَجِ صیش هثبل ثِ .ثبؿذ هی (AND, OR, NOT) ثَلیي ػولگشّبی
 

 

 

 

 

 

 

 
 اكغالحبر ٍ DNA ی ٍاطُ کِ گشدیذ هی ّبیی هقبلِ دًجبل ثِ ؿوب ثبال هثبل دس

 Crich ًبم ثِ ؿخلی ّب آى ی ًَیؼٌذُ ٍ ثبؿذ داؿشِ ٍجَد آًْب دس آى هششادف
 .ثبؿذ 1993 ػبل ثِ هحذٍد اًشـبسؿبى ػبل ٍ ثَدُ

 

DNA[mh] AND crick[au] AND 1993[dp] 
 

 سبسیخ اًشـبس ًبم ًَیؼٌذُ اكغالح هؾ
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  از استفادُ تا جستجَ ایي در
  ّای ًطاًِ ٍ جستجَ ػولگرّای

 ٍ ضذُ هحذٍد جستجَ فیلذ
 کوتری جستجَی ًتایج تؼذاد

 .ضَد هی تازیاتی
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Affiliation [AD] 

All Fields [ALL]   

Author [AU] 

Volume[VI] 

 

Title[TI] 

Corporate Author [CN] 

Entrez Date [EDAT] 

First Author Name [1AU] 

 

Full Author Name [FAU] 

Full Investigator Name [FIR] 

Grant Number [GR] 

Investigator [IR] 

 

Filter [FILTER] 

ISBN [ISBN] 

Issue [IP] 

Journal [TA] 

 

Language [LA] 

Last Author [LASTAU] 

NLM Unique ID [JID] 

 

Other Term [OT] 

Owner 

Pagination [PG] 

Personal Name as Subject [PS] 

 

Pharmacologic Action Mesh terms[PA] 

Place of Publication[PL] 

Publication Date [PT] 

Publication  Type[PT] 

 

Publication Identifier[AID] 

Secondary Source ID[SI] 

Subset[SB] 

Substance Name[NM] 

 

Text Words[TW] 

Location ID [LID] 

MeSH Date [MHDA] 

MeSH Major Topic [MAJR] 

 

MeSH Subheadings [SH] 

MeSH Terms [MH] 

Modification Date [LR] 
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 :ًَیسٌذُ ًام اساس تر جستجَ
 ثبکغ دس سا کَچک، ًبم اٍل حشٍف ّوشاُ ثِ سا ًَیؼٌذُ خبًَادگی ًبم

 .کٌیذ ٍاسد جؼشجَ
 

 : هثبل

James D. Watson                    Watson JD 

Joshua Lederberg                   Lederberg J 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=watson jd/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=watson jd/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=watson jd/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lederberg j/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lederberg j/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lederberg j/
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 2002  ػبل اص  ؿذُ چبح کشبثـٌبخشی اػشٌبدّبی ثشای  ًَیؼذُ کبهل ًبم 
 دػششػی دس هقبلِ دس کبهل ًبم کِ كَسسی دس ) .اػز جؼشجَ قبثل ثؼذ ثِ

 (ثبؿذ
 جؼشجَی فیلذ اص داًیذ، هی سا ًَیؼٌذُ خبًَادگی ًبم فقظ ؿوب اگش  

  brody[au] : هبًٌذ .کٌیذ اػشفبدُ [au] ًَػؼٌذُ
 
 حبٍی فقظ  ًَیؼٌذُ ًبم اگش  stop words (هؼٌی فبقذ کِ کلوبسی  

  ایي ثِ سا ًَیؼٌذُ ًبم (گیشد هی ًبدیذُ سا آى جؼشجَ هَسَس ٍ ًیؼشٌذ هـخلی
  Just by [au] seizure :کٌیذ جؼشجَ كَسر

 
 جذٍل هـبّذُ ثشای stop words ثِ سَاًیذ هی  help هشاجؼِ هذ دبة 

 .کٌیذ
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 هجلِ ًام اساس تر جستجَ
 

 .کٌیذ ٍاسد جؼشجَ ثبکغ دس سا هجلِ ًبم اخشلبس یب هجلِ کبهل ًبم
 :هثبل

 

 
 

 ...ٍ هقبلِ اًشـبس ػبل هجلِ، ًبم ، ًَیؼٌذُ هبًٌذ اعالػبر اص ثشخی ؿوب اگش
  ثخؾ  اص دّیذ اًجبم سشی دقیق جؼشجَی ایٌکِ ثشای .ثبؿیذ داؿشِ سا

Matcher Citation Single the  (ِدادُ سَضیح 13 اػالیذ دس ک 
 .کٌیذ اػشفبدُ (ؿذ

. 
 

new england journal of medicine 
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 :  جستجَ تر اساس تاریخ
 

 Date of Publication[dp]: سبسیخ اًشـبس
 Entrez Date[edat]: سبسیخ ثجز هقبلِ دس دبة هذ

 Mesh Date[mhda]: سبسیخ ثجز هقبلِ ثِ ػٌَاى لغبر هؾ 

 :هثبل
 

 

 

 

 

 
ثشای جؼشجَی هحذٍدُ ی چٌذ ػبلِ هحذٍدّی صهبًی هَسد ًظش سا ثب گزاؿشي دٍ 

 :  هبًٌذ. ٍ ّوچٌیي ًـبًِ ی فیلذ هٌبػت هـخق کٌیذ):( ًقغِ 
 

1997/10/06 [edat] 

1998/03/15 [dp] 

1997[edat] 

1997/03 [dp] 

2002:2008[dp] 
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 :limits ی گسیٌِ راُ از جستجَ داهٌِ کردى هحذٍد
 

 ّبی هحذٍدیز ٍ اًشخبة سا  limits ی گضیٌِ جؼشجَ ی جؼجِ دسصیش
 اػالیذ ثِ )ًوبییذ اػوبل ...ٍ هذسک ًَع جٌغ، صهبًی، ًظش اص ثیـششی

 .(کٌیذ سَجِ ثؼذ
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در ایي قسوت هی تَاًیذ جستجَی خَد را از ًظر زهاى اًتطار، ًَع  
هقالِ، زتاى، جٌسیت، هَضَع، سي ، تٌظیوات هتٌی، ًَع هٌثغ هحذٍد 

.کٌیذ  
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 (advansed search) :پیطرفتِ جستجَی
 خاظ فیلذ طریق از جستجَ

 
 ایي اص سَاًیذ هی دؼٌذسش کبسثش ٍ سش دیـشفشِ جؼشجَی اهکبًبر اص  اػشفبدُ ثشای

 ؿبهل دیـششفشِ جؼشجَی ثخؾ گفز سَاى هی .ًوبییذ اػشفبدُ دبثوذ اهکبى
 ثشای ثیـشش اهکبًبسی ٍ جؼشجَ هحذٍدػبصی ثشای limits ست اهکبًبر سوبهی

 ّبی ًـبًِ اص اػشفبدُ ُ سا اص جؼشجَ ػولیبر اًجبم ثِ قبدس کِ اػز کبسثشاًی
  دس آى لیٌک سٍیی ثش دیـششفشِ جؼشجَی اهکبًبر اص اػشفبدُ ثشای .ًیؼشٌذ فیلذ
 .کٌیذ کلیک جؼشجَ جؼجِ صیش
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 :پیطرفتِ جستجَی از استفادُ ًحَُ
 ًَیؼٌذُ فیلذ هبًٌذ خبف جؼشجَی فیلذ یک دس اكغالحبر جؼشجَی ثشای 
   .کٌیذ اػشفبدُ search Builder اص

 
 ًَیؼٌذُ جؼشجَی ثشای ،“author “هٌَی اص سا ”All Fields“ کٌیذ، اًشخبة 

  کلیک سا add to search box دکوِ ػذغ ٍ کٌیذ، ٍاسد ًَیؼٌذُ ًبم یک
  .ؿَد اضبفِ جؼشجَ ثبکغ  ثِ ًَیؼٌذُ ًبم سب  کٌیذ
 
 هٌبثغ کشبثـٌبخشی اعالػبر یب کشبة یک دس دیگش ّبی فیلذ جؼشجَی ثشای  

 دیگش، خبف کشبثـٌبخشی اعالػبر یب (اًشـبس ػبل ػٌَاى، ًبؿش، ٍیشاػشبس، هبًٌذ)
 ، ّب فیلذ  هٌَی صا the search builder boxدس اكغالح کشدى ٍاسد ص ا قجل
 .کٌیذ اًشخبة سا ًظش هَسد فیلذ
 
 دس ؿذُ ٍاسد اكغالحبر the search builder box  ثَلیي ػولگش ثب   

AND ) ایٌکِ هگش اػز دیـفشم OR ٍ NOT جؼشجَ اػششاسظی ثِ سَجِ ثب  
 .ؿًَذ هی سشکیت (ؿَد اًشخبة هٌَ اص
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 :  ترای جستجَی پیطرفتِ هثال
 

 .ثش ػشعبى سیِ اػزػیگبس  ؿخلی ثِ دًجبل هذاسکی دسهَسد اثشار
 
 سؼییي کلیذ ٍاطُ: گبم اٍل :smoking, lung cancer   

 
 سشکیت دٍ کلیذ ٍاطُ ثب ػولگشّبی ثَلیي : گبم دٍم

(AND,OR,NOT ) کِ دس ایٌجب اص ػولگشandاػشفبدُ هی ؿَد. 
 
  کلیک کشدى دکوِ : گبم ػَمsearch 

 
 (دس اػالیذ ثؼذ سوبم هشاحل ًـبى دادُ ؿذُ)
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1 2 

3 4 
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 جستجَ در ایٌذکس اصطالحات
 show  ی دکوِ اص اػشفبدُ دیـشفشِ، جؼشجَی دس هْن خیلی اهکبًبر اص یکی

index ثبؿذ هی. show index  ّش دس اكغالحبر  ّوِ اص الفجبیی ًوبیؾ یک  
   .ثبؿذ هی (... ٍ ًـش ػبل ػٌَاى، ، ًَیؼٌذُ) دبثوذ جؼشجَی ّبی فیلذ  اص یک
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 :پاتوذ ایٌذکس  تا کار ضیَُ
 

1.  advansed search  کٌیذ  کلیک سا. 
 هٌَی اص جؼشجَ فیلذ یک اًشخبة ثشای search Builder اص اػشفبدُ .2

 ّب فیلذ  ّوِ
  show index ػذغ ٍ کٌیذ ٍاسد جؼشجَ ثبکغ دس سا اكغالح یک .3
 .کٌیذ کلیک سا
 .دّذ هی ًوبیؾ جؼشجَ اكغالحبر اص الفجبیی فْشػز یک دبثوذ .4

  یب Next .ؿَد هی دادُ ًـبى دشاًشض دس ٍاطُ ّش ثِ ّب اػشٌبد سؼذاد
previous  کٌیذ کلیک ایٌذکغ دس حشکز ثشای سا. 

 ٍاطُ ّش ، اكغالح  چٌذیي اًشخبة ثشای .کٌیذ اًشخبة سا اكغالح یک .5
 .کٌیذ اًشخبة ایذ، داؿشِ ًگِ دبییي سا Ctrl کلیذ کِ حبلی دس سا
6. The add to search box button ّب ٍاطُ ؿذى اضبفِ ثشای سا 
 .کٌیذ سکشاس سا ضشٍسی  هشاحل .کٌیذ کلیک جؼشجَ ثبکغ ثِ
7. Search کٌیذ کلیک سا. 
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درهرحلِ  
  show indexتؼذ

 1 را کلیک کٌیذ

2 

3 
4 

5 
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 :(preview) :جستجَ ًتایج تؼذاد هرٍر
 

 ّب اػشٌبد سؼذاد هشٍس ثشای دیـشفشِ جؼشجَی دس preview  دکوِ اص اػشفبدُ
 .اػز  جؼشجَ ًشبیج ًوبیؾ اص قجل

 
1.  Advansed search  کٌیذ کلیک سا. 
 .کٌیذ  ٍاسد جؼشجَ ثبکغ دس سا جؼشجَیشبى  اكغالح  .2
3.  Preview جؼشجَ  سبسیخچِ دس ًشبیج سؼذاد ًوبیؾ ثشای سا ( search 

History)  کٌیذ کلیک. 
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 جستجَ تاریخچِ از استفادُ تا ترکیثی جستجَّای
 

 ثب کبس ایي .ؿًَذ  سشکیت ثؼذی ّبی جؼشجَی ثب سَاًذ هی قجلی جؼشجَّبی
 .ؿَد هی اًجبم search history اص اػشفبدُ

 
.1Advansed search کٌیذ کلیک سا. 
  سا خَد جؼشجَّبی سبسیخچِ سَاًیذ هی ،history search ثخؾ دس2.

 سشکیت ّن ثب ثَلیي ػولگشّبی اص اػشفبدُ  ثب سا ّب آى اص کذام ّش ٍ ثجییٌیذ
 .دّیذ اًٌجبم سا جؼشجَ ػول ٍ کیٌذ

 (کٌیذ سَجِ ثؼذ كفحِ هثبل ثِ )
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 یک کٌیذ، هی هـبّذُ جؼشجَ سبسیخچِ دس کِ ّوبًغَس
 اگش ، ؿذُ اًجبم drug therapy صهیٌِ دس جؼشجَ
 هذاسکی آى دس کِ  دّین اًجبم دیگشی جؼشجَی ثخَاّین
 diet   ٍاطُ ٍ drug therapy ٍاطُ ؿبهل کِ ؿًَذ ثبصیبثی

therapyجذاگبًِ كَسر ثِ ثب ّن ثب (ػولگش OR) ثبؿذ. 
  آى جؼشجَی ؿوبسُ drug therapy جبی ثِ سَاًین هی
 .دّین اًجبم سا جؼشجَ ٍ ثٌَیؼن سا
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 :آشنایی با صفحه نتایج جستجو
 ػٌَاى 

 ًَیسٌذگاى

 صفحِ ضوار

 تاریخ اًتطار  ضوارُجلذ و 

 خالصِ ػٌَاى هجلِ
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 (:action bar)کار تا ستَى ػولیات 
 

 قالة هقاالت
تؼذاد هقاالت در  

 صفحِ
ضیَُ ی هرتة  

 سازی ًتایج

 هقاالت صفحِ جاری

 هٌَی خرٍجی

 تؼذاد کل صفحات
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 :هرتة سازی ًتاتج تر اساس فیلذ هَرد ًظر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Recently added: هذاسک کشبثـٌبخشی اعالػبر گضیٌِ ایي اًشخبة ثب 

  Recently added سبسیخ .ؿًَذ هی ثبصیبثی ٍسٍد سبسیخ سشسیت ثِ ؿذُ ثبصیبثی
  اًشـبس سبسیخ ثب اػز ؿذُ اضبفِ دبثوذ ثِ ثبس اٍلیي سکَسد کِ اػز سبسیخی
 .اػز هشفبٍر

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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2. Publication date: سبسیخ) .اػز ؿذُ هٌشـش هقبلِ کِ اػز سبسیخی 
 قذیوی ثِ سبسیخ سشیي جذیذ اص هقبالر گضیٌِ ایي اًشخبة ثب .(هقبلِ اًشـبس
 .اػز هقبلِ اٍلیي هقبلِ جذیذسشیي ٍ ؿًَذ هی ثبصیبثی سشیي

 
3. First author: اػبع ثش ؿذُ ثبصیبثی هذاسک گضیٌِ ایي اًشخبة ثب  

 ؿًَذ هی هشست ًَیؼٌذُ کَچک ًبم الفجبیی
 
4. Last author: الفجبیی اػبع ثش ؿذُ ثبصیبثی هذاسک گضیٌِ ایي اًشخبة ثب  

 .ؿًَذ هی هشست ًَیؼٌذُ خبًَادگی ًبم
 
5. Journal: الفجبیی اػبع ثش ؿذُ ثبصیبثی هذاسک گضیٌِ ایي اًشخبة ثب  

 .ؿًَذ هی هشست هجالر ػٌَاى
 
6. Title: ػٌَاى الفجبیی اػبع ثش ؿذُ ثبصیبثی هذاسک گضیٌِ ایي اًشخبة ثب 

 .ؿًَذ هی هشست هقبلِ
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 :تغییر فرهت ًوایص ًتایج جستجَ
 

ؿوب هی سَاًیذ . ًوبیؾ دادُ هی ؿًَذ( summery)ًشبیج دس اثشذا دس فشهز خالكِ 
قبلت ًوبیؾ ّوِ یب فقظ اعالػبر هقبلِ ّبی ثبصیبثی ؿذُ  formatثب اًشخبة گضیٌِ 

 .اًشخبثی سا سغییش دّیذ
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Summery: کِ ثب اًشخبة ایي  . ایي گضیٌِ دس دبثوذ دیـفشم اػز
 .گضیٌِ خالكِ ای اص اعالػبر هقبالر ثبص یبثی هی ؿَد

 

 ػٌَاى هقالِ

 ضوارُ هقالِ در پاتوذ

 هطخصات ًطر

 ًَیسٌذگاى
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Summary(text) :  ثب اًشخبة ایي گضیٌِ خالكِ ای اص اعالػبر
 . ًوبیؾ دادُ هی ؿَد  textکشبثـٌبخشی هقبالر دس فشهز 
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Abstract : ثب اًشخبة ایي گضیٌِ چکیذُ ی هقبالر ًیض دس صیش آى ّب ًوبیؾ
 .دادُ خَاّذ ؿذ
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: Abstract(text) ُثب اًشخبة ایي گضیٌِ اعالػبر کشبثـٌبخشی ثِ ّوشا
 .ًوبیؾ دادُ هی ؿَد(  text)چکیذُ هقبالر دس فشهز هشٌی 
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Medline: ثِ ثخؾ ًبم کِ کٌذ هی ثیبى كَسسی ثِ سا هقبالر اعالػبر 
 .ثبؿذ هی آى هقبثل دس ثخؾ سَضیحبر ٍ اخشلبس
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XML :ایي فشهز دادُ ّب سا ثِ صثبى ثشًبهِ ًَیؼی ٍة ًوبیؾ هی دّذ. 
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PMID List : دادُ ّب سا فقظ ثِ كَسر لیؼشی اصPMID ( ُؿوبسُ اخشلبف داد
 .ًوبیؾ هی دّذ( ؿذُ ثِ هقبلِ دس دبثوذ
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Item Per Page :  ایي گضیٌِ هـخق کٌٌذُ ی سؼذاد ًوبیؾ یبفشِ ّب دس
 .ّش كفحِ جؼشجَ هی ثبؿذ
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Send to :  ثشای رخیشُ ی هقبالر هَسد ًظش چٌذ ساُ ٍجَد داسد کِ اص
 .عشیق ایي ثخؾ قبثل اجشا هی ثبؿذ
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File :کِ . ایي قؼوز دادُ ّب سا ثشای ؿوب ثِ كَسر یک فبیل ایجبد هی کٌذ
 :  قؼوز هی ثبؿذ 2ؿبهل 

.1format :کِ ًَع رخیشُ ی فبیل سا هـخق هی کٌذ. 

.2Sort by :سشسیت دادُ ّب سا دس فبیل رخیشُ ؿذُ هؼیي هی کٌذ. 
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Clipboard:   
 ایٌجب دس کِ .اػز اًشخبثی جؼشجَّبی آٍسی جوغ ثشای جبیی 

 ثِ سَاًین هی هب ٍ هبًذ هی ثبقی ػبػز ّـز هذر ثِ هب جؼشجَی
 .کٌین اػشفبدُ آى اص off Line كَسر

 
 ثِ هقبالر کشدى اضبفِ ثشای clipboard خَد جؼشجَ ایٌکِ اص ثؼذ 
 هی اًشخبة سا ًظش هَسد جؼشجَی دادین اًجبم ؿذ گفشِ ّبی سٍؽ ثِ سا

 send ػذغ ٍ کشدُ کلیک clipboard سٍی ًوبیؾ ثبکغ دس کٌین،

to ٍاسد هب جؼشجَی سشسیت ایي ثِ صًین، هی سا clipboard ؿَد هی. 
 
 کٌذ هی رخیشُ هَقز كَسر ثِ سا اٍل ی یبفشِ 500 گضیٌِ ایي. 
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Collections: ثب ثبؿیذ کشدُ ًبم ثجز دبثوذ ػبیز دس کِ كَسسی دس 
 دس کٌیذ هی داس سیک کِ سا هقبالسی سَاًیذ هی گضیٌِ ایي اص اػشفبدُ
 .کٌیذ  اضبفِ خَد اکبًز دس هَجَد ی هجوَػِ

 
 کٌذ هی رخیشُ سا اٍل ی یبفشِ 1000 گضیٌِ ایي. 
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Order :  ثب ایي گضیٌِ هی سَاًیذ ًؼخِ ی چبدی هقبلِ سا ػفبسؽ دّیذ کِ ثشای ایي
 .ػضَ ؿذُ ثبؿیذ https://docline.gov/loansome/کبس ثبیذ اص قجل دس ػبیز 
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Email :در . با استفادي از ایه بخص می تُاویذ مقاالت مُرد وظر را بً یک ایمیل بفرستیذ

 .ایىجا می تُاویذ فرمت مُرد وظر برای یافتً ٌا را مطخع کىیذ

 .می ضُد متىی ضمیمً ی ایمیل فرستاد additional textدر قسمت 
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My bibliography : ثب اػشفبدُ اص ایي گضیٌِ اعالػبر کشبثـٌبخشی هقبالر اًشخبة
 .  هقبلِ اٍل ثب فشهشی کِ دس هٌبثغ ٍ هآخز ًَؿشِ هی ؿَد، رخیشُ هی ؿًَذ 500ؿذُ یب 
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:آؿٌبیی ثب هحشَای ػجبسر ّبی ػوز چخ كفحِ جؼشجَ  
 

Filter your results :  ایي ثخؾ، آهبسی اص سؼذاد کل هقبالر ٍ سؼذاد هقبالر
 .سایگبى هی دّذ
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Titles with your search terms: ػجبسر کِ اػز هقبالسی ؿبهل  
 .اػز هقبلِ ػٌَاى دس ؿوب
 
free full-text articles in PubMed Central: هقبالر کبهل هشي 

 .دّذ هی ًوبیؾ ساPMC دس سایگبى
 
Find related data: ػجبسر ٍ اًشخبة جذیذی اعالػبر هٌجغ سَاى هی  

 .کشد جؼشجَ آى دس سا ًظش هَسد
 
Search details: یب صثبى كَسر ثِ سا جؼشجَ ) جؼشجَ جضئیبر  

 (دّذ هی ًـبى جؼشجَ دػشَسار
 
Recent activity: سا ایذ دادُ اًجبم ػبیز دس کِ ّبیی فؼبلیز آخشیي  

 .دّذ هی ًـبى
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هَفق ٍ 
 کاهیاب تاضیذ


