
PUBMED آموزش جستجو در 
 

 کتابخانه دانشکده پزشکی رشت
 



 پاب مد محیط جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی است که توسط مرکز ملی

  ”National Center for Biotechnology Information “ بیوتکنولوژی و االعات

 .است شده تهیه  ”NCBI“  به معروف

هیزار نشیریه در رشیته هیای  5000میلییون ماالیه ا ز  21این پایگاه اطالعاتی دارای بیی  از 

کشییور  72پزشییکید دندانپزشییکید دامپزشییکید علییوم پایییه و بییالینی اسییت کییه در بییی  از 

در این پایگاه میی تیوان بیه اطالعیات کتابشیناقتی مایاالت دسترسیی . جهان منتشر می شود

 .پیدا کرد و در صورت وجود متن کامل مااله به صورت رایگان آن را دریافت کرد



جهت عضو 

 شدن





 جستجوی پیشرفته

 جستجوی ساده



 جستجوی ساده

که می تواند . ساده ترین نوع جستجود وارد نمودن کلیدواژه یا عبرت در نوار جستجو است

این بانک به طور قودکار واژه ها . باشد... شامل موضوعد نام نویسندهد عنوان مجله و

 .با هم ترکیب می کند( AND ) را توسط عملگر منطای 

 ایجاد محدودیت



 جستجوی پیشرفته

براي استفاده از جستجوي پیشرفته و استفاده از امكانات جستجوي پیشرفته تر و كاربر 

گفت بق  جستجوي  مي توان. این امكان پابمد استفاده نماییدمیتوانید از  پسندتر 

براي محدودسازي جستجو و امكاناتي بیشتر  limits تب امكانات پیشرفته شامل تمامي 

از راه استفاده از نشانه هاي انجام عملیات جستجو براي كار براني است كه قادر به 

 .نیستندفیلد 

 



 تعداد مدارک

فهرستی از نام ها 

که مشابه کلیدواژه 

 مورد نظ است

انتقاب فیلد جهت 

 جستجوی دقیق تر



 نتایج جستجو

 

.مرتب می شوند( جدید به قدیم)در این پایگاه به صورت تعریف شده نتایج بر اساس زمان   

PMID  شماره شناسایی و بازیابی که برای هر مااله منحصر به فرد بوده و توسط پاب مد

 .به هر مااله اقتصاص داده می شود

 زبان مااله

 (…Review, Clinical Trial, Biography and)نوع مااله 

 ...(شماره صفحهد جلدد تارخ انتشار و )اطالعات مجله 



 ایجاد محدودیت



 قالصه مااله



:نحوه ذخیره کردن نتایج  

در صورتی که بقواهیم نتایج مورد نظررا به فایلد پست الکترونیکی یا حافظه ی موقت 

 .استفاده می کنیم  send to ارسال کنیمد از قسمت

collections 

این کار مستلزم عضویت در . در اینجا نتایج را می توان در فایل های متفاوتی ذقیره کرد

 .سایت است

Order 

در صورت دارا بودن کارت اعتباری بین المللی می توان از طریق این گزینه متن کامل 

 .مااله را سفار  داد

Clipoard 

این امکان را می دهد تا نتایج دلقواه از جستجوهای متفاوت در یکجا جمع آوری و یا 

این بق  بعد از .نتیجه ذقیره می شود 500در این قسمت حداکثر . ذقیره و چاپ شود

 .ساعت قود به قود غیرفعال قواهد شد 8





 ویژگی های موجود در پاب مد



Sigle citation matcher 

کاربران از طریق یک یا دو . در این بق  جستجوی اطالعات کتابشناقتی یک عنوان مااله انجام می شود
 .مورد یا ترکیبی از اطالعات می توانند مااله مورد نظر را پیدا کنند

 

Batch citation matcher 

کاربر در آن واحد می تواند . در این بق  جستجوی اطالعات کتابشناقتی چند عنوان مااله انجام می شود
 .شماره های انحصاری تعداد بیشتری از مااله ها را بازیابی کند

 

Clinical queries 

کاربران از طرق جستجو به کمک . این بق  برای پزشکان متقصص بالینی در نظر گرفته شده است
ماوله های بالینید یافتن مااالت بازنگری مجدد و جستجو در ژنتیک پزشکید می توانند جستجوهای 

 .قود را انجام دهند



 پایگاه های قابل دسترسی از طریق پاب مد



هزار ساقتار سه بعدی ماکرومولکول هاد 40پایگاه مدل های مولکولی که حاوی بی  از 

 .از جمله پروتئین ها و پلی نوکلئوتید ها ست

Genome 

ناطه نظرات موجود درباره انواع ژنومد کروموزوم هاد طرح های توالی ژنتیک و ژنتیک 

 .عمومی و طرح های فیزیکی را ارائه می دهد

Books 

 .مجموعه ای از کتاب های زیست پزشکی را در دسترس قرار می دهد

Omim 

 .کاتالوگی از معرفی ژن های انسانی و مشکالت ژنتیکی است

PMC 

دسترسی به متن کامل مااالت در آن . آرشیو دیجیتال کتابقانه ملی پزشکی آمریکاست

 .رایگان است

NLM Catalog 

در این قسمت با جستجوی هر کتاب می توان به اطالعات فهرستنویسی آن که توسط 

 .کتابقانه ملی پزشکی آمریکا تنظیم شدهد دست یافت

STRUCTURE 

 



سرافراز و 

 در فراز باشید


