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PUBMEDمعرفی     

غیرانتفاعی عمل می کند، ارائه اطالعات الزم موسسه یکرسالت این کتابخانه که به عنوان . کتابخانه پزشکی دنیا محسوب می شودبزرگترین  (NLM )امریکاملی پزشکی کتابخانه 

کلیه متون و منابع پزشکی منتشر شده 1879این کتابخانه از سال . های سالمتی و درمانی استمراقبت انجامبه کاربران حوزه پزشکی و پیراپزشکی برای انجام پژوهش، آموزش و 

.را ذخیره و در اختیار کاربران قرار می دهد... ، مجالت علمی، تصاویر پزشکی، میکروفیلم، گزارشات علمی و کتابازدر سراسر دنیا را اعم 

ایندکس » یه مجلد چاپی تحت عنوان قالب دربر اساس این هدف، این کتابخانه اطالعات کتابشناختی مقاالت مجالت معتبر حوزه پزشکی و پیراپزشکی را گردآوری نموده و 

به بعد 1996از سال . منتشر گردید6« مدالین » عنوانمقاالت به شکل لوح فشرده و با چکیده همراهاین مجموعه به 1964از سال . و در اختیار کاربران قرار دادچاپ « مدیکوس

.میسر گشت«  پابمد»و به صورت رایگان از طریق عموم براینیز دسترسی به این مجموعه 



شکی،پززیستعلومحوزهعلمیمجالتوکتباز(مقاالتچکیدهوکتابشناختیاطالعات)کتابشناختیرکوردمیلیون24حدوددارایپابمدحاضرحالدر
عاتاطالشاملرکوردهااین.استمدالیندرموجودرکوردهایرکوردها،ایناصلیهسته.استپزشکیمهندسیوبیوشیمیرفتاری،علومملکولی،زیست

کمیتهتوسطمدالیندرشدننمایهازقبلمجالتاین.استشدهمنتشردنیادرکهاستمعتبرعلمیمجله6000ازبیشمقاالتچکیدهوکتابشناختی
.شوندمینمایهمدالیندر،آنعلمیکیفیتتاییدصورتدروشدهبررسیذیصالح

سالدرکهاستالکترونیکیکتبومجالتمقاالتکاملمتنازبزرگآرشیویکواقعدرشود،میشناختهنیزسیامپینامبااختصاراکهسنترالپابمد
سنترالابمدپوجودیفلسفهعنوانبهکهمنابعبهبازدسترسیسیاستوجود.باشدمیپابمدهایمجموعهزیرازیکیسنترالپابمد.گردیداندازیراه2000
بهنیازبدونتوانندمیناشرینواقعدر.شوندیافتسنترالپابمددرنیزشوندنمینمایهمدالیندرکهمجالتیمقاالتازبسیاریاستشدهباعثشود،میتلقی
علمینظرزابایستیحتماکاندیدمجالتازدستهاین.سازندنمایهبانکایندرمستقیماراخودمقاالتقوانین،رعایتباومدالیندرخودمجلهکردننمایه

.نداردوجوددپابمدرکهباشدمینیزکتابنقدنظیردیگریمنابعشاملسنترالپابمداینبرعالوه.باشندآمریکاپزشکیملیکتابخانهتاییدمورد

تفاوت مدالین، پابمد، پابمد سنترال



:نحوه دسترسی

:زیر استفاده نماییدروش جهت ورود به پایگاه پابمد می توانید از 

و از طریق کتابخانه دیجیتال وارد سایت www.kums.ac.irبا ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس 
pubmed می شوید.

1

2
3

http://www.kums.ac.ir/


PUBMEDانواع جستجو در   

 Simple Searchجستجوی ساده. 1

:قسمت می باشد2در صفحه اصلی پابمد، کادر جستجوی ساده قرار دارد که این بخش شامل 

.بخش نخست بایستی پایگاه اطالعاتی موردنظر را انتخاب نموددر : الف

.کلیک نمایید Searchکادرجستجو عبارت مورد نظر را تایپ و روی کلید در : ب

الف
ب



PUBMEDانواع جستجو در   

Advancedپیشرفتهجستجوی . 2 Search  استفاده از جستجوی پیشرفته این است که می توان یک فیلد خاصمزیت
گر ترکیب واژه های بیشتر در فیلدهای مختلف را با یکدیتعداد کلید برای جستجو انتخاب کرد و با استفاده از اپراتورهای مختلف، 

پایین صفحه وجود دارد که در   (History)طور که در تصویر نشان داده شده است، بخشی تحت عنوان تاریخچه جستجو همان .نمود
یدواژه انجام شده را جهت استفاده مجدد، ترکیب یا اصالح نگهداری می کند و با انتخاب هر کدام از ردیف ها، کلاطالعات جستجوهای 

.انتقال می یابدقسمت جستجو به 
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نمایش صفحه نتایج جستجو

عنوان در این صفحه نتایج، بخشی تحت. از انجام جستجو، صفحه نتایج جستجو به صورت زیر نمایش داده میشودپس 

Search Detailsبه در واقع انطباق واژه های. وجود دارد که در این قسمت می توانید استراتژی جستجو را مشاهده نمایید
.سازدنمایان می ، Meshدر موجود کار رفته جهت جستجو را با واژه های



نمایش صفحه نتایج جستجو

.استهرکدام از نتایج نمایش داده شده در صفحه جستجو، دارای قسمت های مختلف است که در تصویر زیر نشان داده شده 

title
Publication 

date

Free full 

text

Authors

Volume & Issue

journal



بازیابیمدیریت نتایج 

.داداین بخش چگونگی نمایش یافته ها در صفحه را نشان می دهد و از طریق آن می توان چگونگی نمایش داده ها را تغییر 

1 2 3 Summary  : ای از اطالعات مقاله شامل عنوان، نام مولف، عنوان اختصاری مجله، خالصهPMID ،
...لینک به متن کامل و 

Summary (text)  : لیستهای منابع طراحی شده است و در واقع همان اطالعات فرمت جهت
Summary  اپی از از این فرمت برای تهیه نسخه چاستفاده ). نمایش می دهدمنابع لیست به شکل را

(باشدمقاالت به صرفه می 

Abstract  : مقالهی اطالعات مقاله به همراه چکیده ای از خالصه

Abstract (text)  : نت، این فرمت جهت کپی، پری. تکمیلی صفحه نمایش را حذف می نمایداطالعات
.استمفید کردن ذخیره و یا ایمیل 

MEDLINE  : را به صورت برچسب رکوردهای پابمد نشان می دهد و از بخش اطالعاتSend to 
file  به نرم افزارهای مدیریت منابع استفاده کردنتایج ارسال می توان جهت.

XML  : فرمت داده ها را به زبان برنامه نویسی وب نمایش می دهداین.

PMID List  : ها را به صورت لیستی از دادهPMID نمایش می دهد.
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نتشار،اتاریخحسببرنتایجترتیبشیوهتغییربرای.کندمیمرتبقدیمبهجدیداززمانترتیببهراشدهبازیابینتایجپابمد

کنیدکلیکApplyرویبروانتخاببخشایندررانظرموردگزینهبایدمقالهعنوانیاژورنالنامآخر،نویسندهاول،نویسنده
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4

Send to
هبارسالیاوشخصیپروفایلدرذخیره،استنادمدیریتافزارهاینرمبهارسالجهتراشدهجستجومواردازتعدادییاوهمهتوانمیبخشایندر

.نمودانتخاب...وایمیلصورت
:میشوددادهشرحادامهدرکهداردمختلفیهایگزینهقسمتاین



Send to file
.کردمعینراهادادهترتیبنوعوذخیرهفرمتتوانمیقسمتایندر.کندمیایجادفایلیکصورتبهشمابرایراهادادهقسمتاین

Send to Clipboard
مدرک را می توان به این بخش 566حداکثر تعداد . این گزینه به کاربر اجازه می دهد تا مدارک انتخاب شده از یک یا چند جستجو را جمع آوری کرده و آنها را ذخیره نماید

.فرستاد

امپیوتر هر علت، اطالعات از حافظه کسیستم به این نتایج تنها تا زمان روشن بودن کامپیوتر در حافظه موقت آن ذخیره می شود و در صورت خاموش شدن یا قطعی : تذکر
.حذف خواهند شد

Send to Email
. استدر این بخش درنظر گرفته شده ایمیل نیز امکان تعیین فرمت یافته ها و متن ضمیمه . با استفاده از این بخش می توانید مقاالت مورد نظر را به یک ایمیل ارسال کنید

(Additional text)



Send to Order

سایتدرقبلازبایدکاراینبرایکهدهیدسفارشرامقالهچاپینسخهتوانیدمیگزینهاینبا

https://docline.gov/loansomeباشیدشدهعضو.

Send to My Bibliography

نتایج.نمایندآوریجمعراآنهاوکردهجستجوراخودمقاالتبتوانندنویسندگانکهاستشدهطراحیمنظوربدینبخشاین

Myبهوکردهانتخاببازیابیصفحهدرراخودموردنظر Bibliographyبهورودمستلزمبخش،اینازاستفاده.دهیدانتقال

صفحه

استشخصی



جستجو در عناوین مجالت 
JOURNALS IN NCBI DATABASES

.این بخش از پایگاه، ابزار خاصی است که اطالعاتی را در مورد مجالت پابمد ارائه می دهد

کنیدکلیک«  Journals in NCBI»روی «more resource»برای استفاده از این قسمت، ابتدا در صفحه اصلی پابمد، منو » 



ر اساس ا ببینید و آنها را بدر این قسمت می توانید مجالت موجود در کتابخانه ملی پزشکی امریکا ر
جستجو نماییدموضوع خاصی و یا  ISSNعنوان، شماره 

.ببینیدآن را مربوط به کلیه مشخصات چنانچه مجله جزو مجالت موجود در کتابخانه ملی پزشکی امریکا باشد، در نتایج بازیابی شده جستجو می توانید 



.با کلیک روی عنوان مجله می توانید کلیه مقاالت منتشر شده این مجله در پابمد را ببینید
این قسمت همچنین در . نشان میدهد که این مجله در مدالین نمایه شده و معتبر است«currently indexed for Medline»عبارت 

ماره مجله را آخرین شانتشار و می توانید، اطالعات نشان داده شده برای هر عنوان مجله مانند نام کامل و اختصاری یا لینک به مقاله یا شروع 
.توضیح دهید



مقاالت زیابی به منظور پیشگیری از پراکندگی موضوعی، ایجاد یکدستی و یکسان سازی متون و ایجاد یک زبان مشترک برای نمایه سازی و با
.و تدوین گردیدنامیده میشود،تهیه « مش»که اختصارا « سرعنوان موضوعی پزشکی » تحت عنوان ای  ، اصطالحنامه علمی

پزشکی که سابقا به شکل چاپی و اکنون به صورت الکترونیکی منتشر می گردد، فهرست منظمی از واژگان استاندارد حوزه علوم این اصطالحنامه 
نیزباشد از این رو می تواند ابزاری مناسب برای کاربران مقاالت پزشکی . که کلیه مقاالت موجود در مدالین بر اساس این واژگان نمایه شده انداست 

.که با بهره گیری از آن و انتخاب واژگان استاندارد و مناسب، جستجویی با دقت باال داشته باشند



ه صفحپس از انتخاب مش از منو آبشاری، می تواند کلید واژه مورد نظر را در
مقابل وارد و آن را جستجو نمود

چهدیگرعبارتبه.نمایدحاصلاطمینانخودکلیدواژهبودناستاندارداز،مشازاستفادهباسرطان،بامرتبطمقاالتجستجویازقبلتواندمیکاربرمثال،عنوانبه
.داردوجودسرطانمفهومبرایاستانداردیکلیدواژه

بهترلذا.استشدهاستفادهسرطانموضوعدرمقاالتسازینمایهبرایCancerواژهجایبهکلیدواژهاینکهاستموضوعایندهندهنشانNeoplasmکلیدواژهبازیابی
.گردداستفادهکلیدواژهاینازجستجو،برایاست






