
 

 

 

  

 مبسم اهلل الرحمن الرحی

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم

 pubmedراهنمای پایگاه اطالعاتی 



 

 

pubmed   توسط  مرزز ملی اطالعات بیوتکنولوییNCBI در زتابخانه ملی پزشکی ایالت متحده )

 NLM  واقع در موسسه ملی بهداشت )NIH ).توسعه و نگهداری می شود 

 اطالعات داده پایگاه معروفترین و ( زه مهمترینmedline  مدالین Pubmed اصططلی ترین پایگاه

دندان پزشطکی  پرستاری و علوم پایه است و به همین دلی  در برتی  پزشطکی  مقاالت زتابشطناتتی

بر مدالین پایگاه های دیگری هم  موارد دو وایه پاب مد و مدالین به جای یکدیگر بکار می روند  عالوه

 از طریق این موتور جستجو قاب  دسترس هستند.

 Pubmed میلیون استناد مقاله  ۸۲ از بیش شام  زه اسطت رایگان وب تحت جسطتجوی موتور یک

   مجالت علوم زیستی و زتابهای آنالین می باشد.Medline طبی از

( یا وب PMC  Pubmed center ( ازfull textمقاالت ممکن است دارای لینک به متن زام   

 سایت های دیگر باشند.

Pubmed  زلمه دو ترزیب  Pub مخفف Public و Med  مخفف Medline باشطططد می.  

 

 شیمی علوم رفتاری  علوم   زیستی علوم پزشکی  های زمینه شام   pubmed اسطتنادات و مقاالت

 ار دیگر مرتب  های سایت وب به دسترسی همچنین و دهد می پوشش را پزشکی زیست مهندسطی و

 . زند می فراهم

 : pubmed نحوه دسترسی به

 نمایید: استفاده زیر های روش از یکی از توانید می پابمد پایگاه به ورود جهت

۱. www.pubmed.com   

 نیکوالکترمنابع –( www.muq.ac.ir  قم. سایت دانشگاه علوم پزشکی  ۸

http://www.pubmed.com/
http://www.muq.ac.ir/


 

 

  

  

 

 :PubMedآشنایی با اجزای صفحه اول 
  

 
۱. NCBI : 

National center for biotechnology information   اطططالعططات مططلططی مططرزططز 

 زارهای از یکی و زند می سازی نمایه را pubmed مجالت زه اسطت ای موسطسطه   ( بیوتکنولویی

علمی  رتبه دهی و علم سنجی مقاالت حوزه های پزشکی و  استانداردهای تدوین     موسسه این مهم

 زیست شناسی می باشد.

۸. Resources : 

 موضططو  اسططاس بر زه pubmed توان به تمامی منابع اطالعاتی موجود دراز طریق این بخش می 

زه شططام  زیر مجموعه  DNA & RNA منبع در مثال برای یافت دسططترسططی اند شططده بندی طبقه

 شطططام  محتوا  DNA & RNA هطایی در این زمینطه اسطططت مقطاالتی زه محتوای آن ها در مورد

 .اند شده آوری جمع( باشد محتوا از توجهی قاب  بخش DNA & RNA یا DNA & RNA فق 



 

 

۳. How to : 

 این بخش آموزش زار و دستیابی به اطالعات در هر منبع اطالعاتی طبقه بندی شده را ارائه می دهد.

۴. Search box : 

 این قسمت شام  جستجوی ساده و جستجوی پیشرفته می باشد.

 (Simple search: ) جستجوی ساده 

 
توانید پس از وارد زردن زلید وایه مورد نظر  عنوان مقاله  نام نویسططنده....(  در این قسططمت شططما می 

جسطتجوی تود را انجام دهید در این روش جسطتجو شما نمی توانید به جستجوهای تود محدودیت 

 ( می باشد.AND, OR, NOTاعمال زنید و ایجاد محدودیت مستلزم استفاده از عملگرهای  

 A : زنید می انتخاب دارید را آن در جستجو قصد زه اطالعاتی منبع اول قسمت در. 

B  :و نموده تایپ درآن را نظرتان مورد عبارت زه اسطططت شطططما جسطططتجوی نوار قسطططمت این 

 می دهید. انجام را  search بعد

 ( :Advanced search  جستجوی پیشرفته  

 
مورد نظر همچون عنوان مقاله   نام در جسططتجوی پیشططرفته امکانات گوناگونی برای انتخاب فیلدهای  

 ,AND, OR  عملگرهای از استفاده با نویسنده  نام مجله  تاریخ اتشار و همچنین اعمال محدودیت

NOT) باشطد یا به عبارتی در این نو  جستجو می توان زلید وایه مورد  می امکانپذیر قسطمت این در

 نظر را در یک فیلد تاص  عنوان  نویسنده  تاریخ انتشار....( جستجو زرد.

 : نحوه کاربرد عملگرهای منطقی 

AND :  اسططتفاده از این عملگر بین دو وایه   رزوردهایی را بازیابی می زند زه هر دو وایه را داشططته

 رساند. می را مفاهیم اشتراک و محدود را جستجو و است منطقی ضرب در واقعباشند  



 

 

 
 OR :    رزوردهططایی را بططازیططابی می زنططد زططه یکی از وایه هططا و یططا هر دو را داشطططتططه بططاشطططنططد

اندرس می را مفاهیم اجتما  عبارتی به و رود می زار به نتایج افزایش برای و است منطقی جمع درواقع

 MRI OR Magnetic : مثال ترزیب وایه های مترادف یا اتتصارات بکار می روندهمچنین برای  .

resonance imaging 

 
 NOT : در گیرد  قرار وایه دو بین هرگاه رود می بکار جسطططتجو از تاص وایه یک حذف برای 

 ار رزوردهایی رود. می زار به تاص مفهومی حذف و زردن مستثنی برای زه اسطت منطقی تفریق واقع

 tumor بازیابی می زند زه زلید وایه اول را داشططته باشططند اما فاقد زلید وایه دوم باشططند مثال :

NOT malignant 
 

 
 بعد از جستجو داده های شما به صورت شک  زیر نمایش داده میشود :

 



 

 

A. Article title   :میشود نوشته مجله یا مقاله عنوان قسمت این در. 

B . Authors  :قسمت شام  نویسندگان مقاالت ویا ... میباشد. این 

C . Journal title abbrev  :شود می نوشته مختصر صورت به مجله نام. 

D . Publication date  :دهد می نشان را مقاله انتشار تاریخ. 

E . Volume and issue number  :زند می بیان را مجله شماره و جلد شماره.  

F . PMID pubmed identificationبه هر مقاله در زمان ورودش به : ) pubmed زد یک 

 همقال به مستقیما توان می جسطتجو نوار در آن زردن وارد و زد این داشطتن با زه یابد می اتتصطاص

 .یافت دست نظر مورد

G . Free article  :گزینه این باشد دسترس در رایگان صطورت به مقاله زام  متن زه صطورتی در 

 مشاهده است. قاب 

 اجزای صفحه یافته ها :

جهت اعمال محدودیت به نتایج جستجو بر اساس نو  مقاله   نو  دسترسی به متن   تاریخ        .۱

 انتشار و گونه مورد بررسی  انسان ها یا حیوانات ( مورد استفاده قرار میگیرد.

 
 ۸.format  : میکند تنظیم را مقاله اطالعات نمایش چگونگی. 

Summary : مقاله اطالعات از ای تالصه 



 

 

 
 Summery(text) : اسططططت  شططططده طططراحططی مططنططابططع لططیسططططت هططای جططهططت

لططیسطططططت  شطططططکطط  بططه را Summery فططرمططت اطططالعططات هططمططان واقططع در و

 باشد . می صرفه به مقاالت از چاپی نسخه تهیه برای فرمت این از استفاده ( دهد می نمایش منابع

Abstract : مقاله به همراه چکیده ای از مقاله اطالعات تالصه 

Abstract 
(text): و ذتیره پرینت  زپی  جهت فرمت این نماید. می حذف را نمایش صفحه تکمیلی اطالعات 

 است. زردن مفید ایمی  یا

MEDLINE : رد بخش توضططیحات و اتتصططار به بخش نام زه زند می بیان صططورتی به را ها یافته 

 .باشد می آن مقاب 

XML : میدهد نمایش وب نویسی برنامه زبان صورت به را ها داده فرمت   

PMID List : از لیستی صورت به فق  را ها داده PMID میدهد نمایش. 

 
 ۳.Sort by : زند می مشخص را ها داده سازی مرتب نحوه. 

Most Recent : هداشت را بازدید بیشطترین اتیرا زه مقاالتی 

 .اند

Best Match  : اساس مقاالتی زه مرتب  ترند. بر 

Publication Date : مقاله انتشار تاریخ اساس بر 

First Author : نویسنده اولین نام اساس بر 

Last Author : نویسنده آترین نام اساس بر 

Journal : مجله نام اساس بر 



 

 

Title : عططططططططططنططططططططططوان اسطططططططططططططاس بططططططططططر 

۴. Per page  :هر در ها یافته نمایش تعداد زننده مشططخص گزینه این 

   .بططططاشططططططد مططططی جسططططططتططططجططططو صططططططفططططحططططه

 

۵. Send to   برای ذتیره مقطاالت مورد نظر چنطد راه وجود دارد زه از :

 طریق این بخش قاب  اجرا می باشد.

 
 File : زند می ایجاد فای  یک صورت به شما برای را ها داده قسمت این. 

Collections : دتوانی می گزینه این از اسططتفاده با باشططید زرده نام ثبت سططایت در زه صططورتی در 

 .زنید اضافه تود ازانت در موجود مجموعه در زنید می انتخاب زه را مقاالتی

Order :  با انتخاب این گزینه می توانید نسطخه چاپی مقاله را سفارش دهیدزه برای این زار باید از

 .باشید شده عضو http://www.docline.gov قب  در سایت

Clipboard : زند می ذتیره موقت صورت به را اول یافته ۵۵۵ گزینه این. 

E-mail : زنید ارسال ایمی  یک به را نظر مورد مقاالت توانید می قسمت این از استفاده با. 

My Bibliography : نظر را شخص ن منظور طراحی شطده است تا مقاالت مورد بدی بخش این

جسطتجو زرده و آن ها را جمع آوری نماید و سطپس به این قسمت انتقال دهد استفاده از این قسمت 

 مستلزم ورود به صفحه شخصی می باشد.

 باکس های سمت راست صفحه جستجو:

.جستجو های مرتب  با جستجوی شما را نمایش می دهد : Related searches 

Titles with your search terms : نظرتان مورد عبارت زه است مقاالتی شام  قسطمت این 

   .است آن مقاله سر در

Find related data : آن در را نظر مورد عبارت و انتخاب جدیدی اطالعات منبع توان می 

 .زرد جستجو   نیز

 :Search details  .جزئیات جستجو را نمایش می دهد 

 Recent activity .داده اید را نشان می دهدآترین فعالیت هایی زه در سایت انجام  :

 ۵ .using pubmed  : 

http://www.docline.gov/


 

 

این قسطمت طریقه استفاده از بخش های مختلف سایت و اطالعات مربو  به آن را در اتتیار زاربران 

 :قرار می دهدزه شام  قسمت های زیر است

PubMed Quick Start Guide  :چگونگی انجام یک جسطططتجوی سطططریع در pubmed را 

 .دهد می      آموزش

Full Text Articles :  دارد وجود بخش این در زام  متن با مقاله یک گرفتن نحوه آموزش. 

PubMed FAQs :   باشد می سایت مورد در متداول سواالت به پاسخ شام. 

PubMed Tutorials :   تاریخ زه باشطد می سطایت این با زار مورد در آموزشطی های فیلم شطام 

 .است مشخص هریک زمان و ارائه

New and Noteworthy :  می گزارش را سططططایططت تغییرات بططه مربو  اطالعططات آترین 

                  .دهد

 ۶ . pubmed tools  :   بخش می باشد. ۵شام 

PubMed Mobile : موجود در پایگاه می باشد. منابع ساده جستجوی جهت قسمت این 

Single Citation Matcher :   به  به یک مجله در این بخش می توانید با داشتن اطالعات مربو 

 .جستجوزنید را آن ساده و اتتصاصی طور

 
 Batch Citation Matcher : نوشتن و( زیر فرمت طبق  مقاله اطالعات داشتن با بخش این در 

 و صفحه این فای  قسطمت در browse طریق از فای  این انتخاب سطپس و word فای  یک در آنها

 ارسال شده وارد ایمی  به نظر مورد مقاالت search ی  و سپسایم قسمت در ایمی  آدرس نوشطتن

 .شود می

journal_title|year|volume|first_page|author_name|your_key|  فططرمططت 

 (شده تعیین

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.How_to_Get_the_Journal_Articl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.FAQs
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PubMedNews
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/batchcitmatch


 

 

Clinical Queries : مسطتقیم انجام می شود و این  طور به اصطلی صطفحه از جامع جسطتجوی

قسطمت صطرفا برای جستجوهای بالینی و نتایج جستجو در این صفحه محدود به تحقیقات بالینی می 

 باشد:

A  . شناسی علت تشخیص  درمان   بالینی های جنبه با مقاالت جستجوی)... 

Bجستجوی مقاالت با زارآزمایی آماری و تحلیلی . 

Cجستجوی مقاالت با موضو  ینتیک پزشکی . 

 
 Specific Queries-Topic : در موجود های سطرفصط  قسطمت این pubmed داده توضیح را 

 .باشند می اطالعاتی و مباحث چه شام  زه است

۷. More Resources : 

این بخش شطام  منابع اطالعاتی تخصصی تری می باشد زه جستجو را زام  تر و دقیق تر می زند و 

 شام  بخش های زیر می باشد:

Mesh database:  سطططرعنوان موضطططوعی پزشطططکی بططه منظور پیشطططگیری از پرازنططدگی

و ایجاد یک زبان مشترک برای نمایه سازی و بازیابی  یکسطان سازی متونو ایجادیکدسطتی موضطوعی 

تحت عنوان سططرعنوان موضططوعی پزشططکی زه اتتصططارا مش نامیده  مقاالت علمی   اصطططالحنامه ای

میشطودتهیه و تدوین گردید زه فهرست منظمی از وایگان استاندارد حوزه علوم پزشکی است زه زلیه 

می تواند ابزاری مناسب برای  رو این از ود در مدالین بر اسطاس این وایگان نمایه شده اندمقاالت موج

زاربران مقاالت پزشطکی باشد زه با بهره گیری از آن و انتخاب وایگان استاندارد و مناسب  جستجویی 

 با دقت باال داشته باشند.

 
 از مش  از اسططتفاده با سططرطان  با مرتب  مقاالت جسططتجوی از قب  تواند می زاربر مثال عنوان به 

اسططتانداری برای  زلیدوایه چه دیگر عبارت به  نماید حاصطط  اطمینان تود زلیدوایه بودن اسططتاندارد

 سرطان وجود دارد!

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical
http://www.nlm.nih.gov/bsd/special_queries.html


 

 

نشطططان دهنده همین موضطططو  میباشطططد زه این زلید وایه به   neoplasms بطازیطابی زلید وایه 

مقاالت در موضطو  سطرطان استفاده شده است لذا بهتر است برای برای نمایه سطازی  canser جای

 جستجو درباره سرطان از این زلیدوایه استفاده گردد.

 .شود می نمایان سرعنوان این به مربو  اطالعات زلیه Neoplasms با زلیک بر روی زلید وایه

 
 :شود می آورده مرتب  های وایه و مترادفات نیز صفحه پایین قسمت در 

 



 

 

 در نظر مورد وایه زلید زنیم زلیک  add search builder درابتدای صططفحه چنانچه روی دزمه

میتوانیم در صطورت نیازاز تقسطیمات فرعی لیسطت شده  همچینین و شطود می وارد جسطتجو قسطمت

 مواردی را برای ترزیب با زلید وایه مورد نظر انتخاب زنیم:

 
 :شد تواهد نمایان زیر شک  به جستجو نتایج 

  

 



 

 

Journals in NCBI Databases :  این قسمت برای جستجو در پایگاه اطالعاتی مجالت

مورد استفاده قرار می گیرد دراینجا می توانید مجالت موجود درزتابخانه ملی پزشکی امریکا را ببینید 

 .نمایید جستجو تاصی موضو  یا و ISSN  اساس عنوان  شمارهو آنها را بر 

 
چنانچه مجله جز مجالت زتابخانه ملی پزشطکی امریکا باشد در نتایج بازیابی شده جستجو می توانید 

 زلیه مشخصات آن را مشاهده نمایید:

  
 .ببینید را pubmed در با زلیک بر روی عنوان مجله می توانید زلیه مقاالت منتشر شده این مجله

 و شده نمایه مدالین در مجله این میدهد نشان Currently indexed for MEDLINE عبارت

 .میباشد معتبر

در این قسططمت همچنین می توانید اطالعات نمایش داده شططده برای هر عنوان مجله مانند نام زام  و 

 اتتصاری وتاریخ انتشار .... را ببینید.

Clinical Trials :  سطراسر در زه اسطت پایگاه داده ای از مطالعات بالینی تصطوصطی و عمومی 

به عبارتی سططرویس اتصططال میان بیماران و تحقیقات پزشططکی اسططت زه ا لب  شططود می انجام جهان

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://clinicaltrials.gov/


 

 

تحقیقات بالینی را حمایت می نماید زه بر  اطالعطات فطدرالی یا محرمانه روزآمد و افراد داوطلب برای

 اساس نو  بیماری  زشور  شهر  جنسیت و... میتوان در آن به جستجو پرداتت.

E-Utilities (API) : زننده تبدی  مانند سططایت زمکی های برنامه از ای مجموعه بخش این در 

 است آن در نظر مورد مقاله زه ای مجله به مربو  اطالعات و زنید وارد را PMID توانید می مثال  ها

 .دارد وجود.( بیاورید بدست را

LinkOut : زه است هایی سایت به لینک شام  قسمت این pubmed  است ارتبا  در ها آن با. 

۲  . Sign in to NCBI : 

از طریق این بخش می توانید یک ازانت بسطازید و با ایجاد یک پروفای  شخصی از سرویس های ویهه 

جسطططتجو و... بهره برد برای سطططاتتن ازططانططت وارد صطططفحططه  سطططازی ذتیره این قسطططمططت نظیر

 ازانت می زنید.اقدام به ساتت  Sign in to NCBI طریق از  و میشوید pubmed اصلی

 
 زنید کزلی ازانت ساتت برای Register for an NCBI account قسمت سپس روی 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/register/?back_url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F&partners-uri=cms:/account/partners


 

 

 
 username :  صورتی زه در در زاربری نام نوشتن مح pubmed باشید زرده نام ثبت. 

Password :  فوق زاربری رمز نوشتن مح 

Forgot NCBI usrename or password : یا زاربری نام زردن فراموش صورت در 

 .زنید استفاده قسمت این از میتوانید زاربری رمز

 createبططه صطططورت دقیق تکمیطط  نموده وروی دزمططه الزم اسطططت فرم الکترونیکی بططاز شطططده

account نمایید زلیک. 



 

 

 
ایططد  نموده مشطططخص نططام ثبططت فرم در شطططمططا زططه ایمیطط  آدرس برای  تططایطیططدی ایطمطیطط  

 نمایید. تکمی  تود را نام آن ثبت روی زلیلک با بایستی زه گردد می ارسال

 پروفای  : به ورود



 

 

 
را صططحیح وارد زرده باشططید نام زاربری شططما در قسططمت باالی در صططورتی زه نام زاربری و رمز عبور 

صطططططفطططحطططه پطططروفطططایططط  تطططان نطططمطططایطططان مطططی شطططططود زطططه در صطططططورت 

 دهید انجام تود عبور رمز و زاربری نام روی بر تغییراتی توانید می تود نام روی زلیک با نیاز
  

 

 
جسططتجوهایی زه شططده   ذتیره جسططتجوهای عناوین فهرسططت  My NCBI روی بر زلیک با سطپس 

 اتیرا در پایگاه انجام داده اید و .... را مشاهده و ویرایش زنید.

 .شوید تارج توانید می تود پروفای  از Sign Out با زلیک بر روی


