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هیلیَى هذرک اس آهزیکا ٍ  21ایي هٌثغ هْن دارای تیص اس . آهذُ است
در هَرد هتَى سیست پشضکی هذالیي هی   کطَر جْاى  70تیص اس 

تا تَجِ تِ ایٌکِ ّشیٌِ اضتزاک هذالیي سیاد تَدُ ٍ اهکاى تْزُ  . تاضذ
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آهزیکا اقذام تِ ایجاد هَتَر جستجَی رایگاى پاب هذ ًوَد کِ در ٍاقغ  

پَضص ایي پایگاُ  . دستزسی تِ هحتَای هذالیي را اهکاى پذیز هی کٌذ 
ٍ اس لیٌک سیز قاتل دستزس هی  . تز هی گزدد 1955اس ًظز تاریخ تِ 

رٍش دستزسی  . تاضذ

gov.pubmed.wwwهعتقین لیٌک .1

gov/pubmed.nih.nlm.ncbi.//www:http غیرهعتقین لیٌک .2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


اًَاع جعتجَ در پاب هذ

         

         ُجعتجَی ظادBASIC SEARCH

 ِجعتجَی پیؽرفتADVANCED SEARCH

 جعتجَ از طریق      MESH DATABASES



Basic search



تِ  AUTOSUGGESTIONدر جعتجَی ظادُ هیتَاى از اهکاى 
.هٌظَر تعْیل ٍ تعریغ در جعتجَی کلیذٍاشُ هَرد اظتفادُ ًوَد



پر کارترد تریي ًؽاًِ ّای فیلذ
Affiliation [AD]

All Fields [ALL]

Author [AU]

Corporate Author [CN]

Entrez Date [EDAT]

Filter [FILTER]

First Author Name [1AU]

Full Author Name [FAU]

Grant Number [GR]

Investigator [IR]

Issue [IP]

Journal Title [TA]

Language [LA]

Last Author [LASTAU]

MeSH Date [MHDA]

MeSH Major Topic [MAJR]

MeSH Subheadings [SH]

MeSH Terms [MH]

NLM Unique ID [JID]

Other Term [OT]

Personal Name as Subject [PS]

Pharmacologic Action MeSH Terms [PA]

Place of Publication [PL]

Publication Date [DP]

Publication Type [PT]

Publisher Identifier [AID]

Secondary Source ID [SI]

Subset [SB]

Substance Name [NM]

Text Words [TW]

Title [TI]

Title/Abstract [TIAB]

Transliterated Title [TT]

Volume [VI]

Title Tag



مقایسه نتایج جستجو 



Advanced search



اهکاًات جعتجَی پیؽرفتِ

...(  صٍرًال،کتاب، ًاضزٍ)ٍاصُ هَرد ًظز را هیتَاى تِ  فیلذ ّای خاصی هاًٌذ .1

.هحذٍد کزد

هیتَاى (AND،OR،NOT)جْت تزکیة چٌذٍاصُ اس ػولگزّای تَلیي.2

.استفادُ کزد

اضافِ کزد تا در صَرت ًیاس هجذد اس آى در  historyکیذٍاصُ را هی تَاى تِ .3

.جستجَی تزکیثی استفادُ کزد

.هی تَاى استفادُ کزد  index listاس .4



ADVANCED SEARCH

ػولگرّای تَلیي

اًتخاب فیلذ هَرد ًظر



ترای جعتجَی هقاالت یک ًَیعٌذُ



ؼوارُ جعتجَ تؼذاد هذارک تازیاتی ؼذُ

تاریخچِ جعتجَ،ترکیة جعتجَ  
ٍ هؽاّذُ ی جعتجَّای قثلی



pain

ترکیة ًتایج جعتجَ



ًتایج جستجَ





تؼزیف هص

 در هقاالت ساسی ًوایِ تزای کِ آهزیکاست پشضکی هلی کتاتخاًِ ضذُ کٌتزل ًاهِ ٍاصُ

 ػلن در هؼتثز ٍ رایج ّای ٍاصُ اس ای هجوَػِ دارای. رٍد هی تکار هذ ٍپاب هذالیي

  تا کِ.است درختی ساحتار دارای الفثایی ًظن تز ػالٍُ کِ.است ٍاتستِ ػلَم ٍ پشضکی

 تزگشیذُ ٍ هؼتثز اصطالح تِ رایج غیز ٍ ػلوی غیز اصطالح یک اس کارتز آى اس استفادُ

  تاضٌذ هی هؼٌا ّن cancer ٍ neoplasm ٍاصُ دٍ هثال ػٌَاى تِ .هیطَد ّذایت

 اس حاصل ًتایج در هختلف  کلیذٍاصُ دٍ تا ضذُ ًَضتِ هقاالت لیٌکِ دلیل تِ ٍلی

 ٍ ضذُ اًتخاب neoplasm گزددکلیذٍاصُ تاسیاتی ّا کلیذٍاصُ اس کذام ّز جستجَتا

 دادُ ارجاع آى تِ هَضَع ایي تا هؼٌا ّن ٍلی هتفاٍت ّای کلیذٍاصُ دارای هقاالت تواهی

 .هیگیزًذ قزار کٌارّن در جستجَ ٌّگام ٍ هیطًَذ



چگًَِ در هص جستجَ کٌین؟

Mesh databaseاًتخاب :رٍغ اٍل



از هٌَی کؽَیی Meshاًتخاب :رٍغ دٍم



جعتجَدرپایگاُ هػ

.کلیذٍاشُ را تایپ کٌیذ

Select mesh 
term



MESHتا اًتخاب  TERMٍارد صفحِ زیر هی ؼَیذ.

Mesh term

Scope note

Select subheading



Not select term



MESHاًتقال  TERMتِ صفحِ جعتجَ پاب هذ

زهاًیکِ در پی ؼاخِ ّای فرػی هَضَػی تاؼین هثال 
تاریخچِ تا فیسیَلَشی هَضَػی تاؼین تا اًتخاب هػ 

.ترم ،ؼاخِ ّای فرػی را ًیس اًتخاب هی کٌین



اظتراتصی جعتجَ 

هقالِ ای هزٍری
 تا ػٌَاى osteoporosis treatment 

  سالِ  64-45در افزاد
سال اخیز 5در



ADVANCEDاتتذا ٍارد صفحِ  SEARCHَنیهیط



Title

Authors

Journal رکَردّای تازیاتی ؼذُ تا کلیذٍاشُ  
هَرد ًظر در ظایر پایگاّْا  

ًوَدار آهاری ًتایج تازیاتی  
تراظاض ظال ًؽر ٍ تؼذاد آًْا  

در ّر ظال



اػوال فیلتر هحذٍد کردى تراظاض  
ًَع هقالِ

هحذٍد کردى تراظاض  
ًَع دظترظی

هحذٍد کردى تراظاض  
تاریخ اًتؽار

هحذٍد کردى تراظاض  
ظي

هیتَاى هَاردًتایج تازیاتی را تا هَارد 
.تیؽتری هحذٍد کرد



DISPLAY SETTING



تازیاتی ًتایج تؼذ از اػوال فیلتر

جْت دریافت فَل تعت هقالِ تِ 
رٍی ػٌَاى هقالِ کلیک کٌیذ 

ًوایػ جسئیات اظتراتصی 
جعتجَ در پاب هذ



داًلَد فَل تکعت هقالِ



یر اگر قصذ داریذ اظتراتصی ٍ ًتایج جعتجَی خَد را رخیرُ ًواییذ ٍ ازظا
.ػضَ ؼَیذ NCBIاهکاًات پاب هذ اظتفادُ کٌیذ تایذ در 

NCBIػضَیت در 



.کادر سیز را تکویل کٌیذ



Send to

ّوِ رکَردّا ٍیا رکَردّای  اًتخاب ؼذُ در تازیاتی تِ   send toتا اًتخاب 
یکی از هَارد ریل اًتقال هی یاتذ



CREATE ALLERT

پط از آًکِ اظتراتصی جعتجَی خَد را تؼییي ًوَدیذ در پاب هذ تِ جعتجَ هی پردازیذ، پط از 

Creatاًتخاب رکَدّا تر رٍی گسیٌِ  Allert جْت )در زیر کادرجعتجَ کلیک هی ًوایین

در ایي ظرٍیط ػالٍُ تر رخیرُ رکَرد تِ ( ػضَ ؼَیذ  NCBIرخیرُ جعتجَ تایذ  اتتذا در 

طَر دائن ًیس هی تَاى تِ دلخَاُ ًتایج جذیذ را تَظط ایویل دریافت کرد



تؼییي زهاى تِ رٍزرظاًی ًتایج جذیذ

قالة ًتایج
تؼذاد در ّر تار ایویل

یادداؼت تِ ّوراُ ّر ایویل ارظالی



  هَردًظر رکَردّای اًتخاب از پط
 تِ را ؼذُ تازیاتی ًتایج تَاى هی

  فرهت ًَع اًتخاب تا فایل یک داخل
  ّر رٍی تر  آى تٌظین ؼیَُ ٍ دلخَاُ
ًواییذ رخیرُ هحولی

File



Clipboard

Clipboard   تِ کارتر اجازُ هی دّذ تا ًتایج

جعتجَ را تِ طَر هَقت  جوغ آٍری ، رخیرُ، 

آى  هذرک در 500پریٌت ٍ هرتة ًوایذ حذاکثر

ظاػت  8رخیرُ هی ؼَد ٍهحتَیات آى پط از 

.پاک هی ؼَد



Clipboardتؼذاد فایلْالی اًتقال یافتِ تِ 



Email

  تا ظازد هی فراّن را اهکاى ایي ایویل

 را خَد ؼذُ تازیاتی اًتخاتی هذارک هعتقیوا

ًوایین ارظال ًاؼر تِ هثال طَر تِ

هتي ارظالی تِ گیرًذُ

فرهت هذرک

آدرض ایویل گیرًذُ



My bibliography & collection 
تازیاتی ٍ هذیریت آًْا اظتفادُ هی ؼَد کِ هی  جْت رخیرُ ًتایج  

.ػضَ ؼذ MY NCBI تایعت در اتتذا 

Order  
جْت ظفارغ هذرک هَرد ًظر از کتاتخاًِ  هلی پسؼکی اهریکا تِ کار هی 

رٍد

Citation Manager      
جْت هذیریت اظتٌادات تِ ٍظیلِ ًرم افسار ّایی چَى اًذًَت تکار هی 

رٍد 



RSS

RSS ظتراتصی جعتجَیی کِ از اهکاًی اظت کِ جذیذتریي هقاالت  را  تا ا

در فَاصل زهاًی ( ًِ لسٍها پاب هذ )قثل تؼریف کردیذُ ایذ از هٌاتغ آًالیي 

هٌظن ٍ تِ طَر خَدکارجوغ آٍری کردُ ٍ اطالػات را در اختیارتاى قرار هی 

تِ هحض ایٌکِ هٌاتؼی اضافِ ؼَد تِ طَر فؼال تِ رٍز   RSS feed.دّذ 

Rssتِ ًرم افسار  Rssترای اظتفادُ از . هی ؼَد reader  ًیاز هی تاؼذ.



 جستجَی تزکیثی هٌفزدsingle citation Matcher 

جستجَی تزکیثی گزٍّیBatch citation Matcher

Pubmed Tools



SINGLE CITATION MATCHER

ًام کاهل یا اختصار شٍرًال

  ٍیصگی ایي .اظت دردظترض صفحِ از کِ اظت هذ پاب ّای ٍیصگی از یکی جعتجَ ایي

 ًام .ؼَد هی اظتفادُ دارین هذرک آى از کِ اطالػاتی تا خاؾ هذرک یک جعتجَی ترای

.تاؼذ هی تازیاتی قاتل اختصار صَرت تِ شٍرًال



  را خَد تقاضای ٍ کردُ هحذٍد pmc یاهذ پاب درپایگاُ را خَد  اطالػات تَاًیذ هی فرم ایي در

  ترای را آى تا هتٌاظة فایل ٍ ًوَدُ هطرحstring کادر در اهذُ ریل ؼکل در کِ قالثی تراظاض

  جعتجَ ایي داریذ ًیاز هَرد هذرک هَرد در ًاقصی اطالػات زهاًیکِ .ًواییذ آپلَد جعتجَ

.تاؼذ هی هٌاظة

Batch Citation Matcher




