
 سرچ هقذهاتی در پابوذ

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 فاطوِ گَدرزی 
 کارشٌاس ارشذ 
 هذیریت اطالعات



یک هَتَر جستجَی تحت ٍب   پاب هِذ
رایگاى است کِ دسترسی بِ چٌذیي  

پایگاُ دادُ اصلی در گسترُ ٍسیعی از  
ِ ّای علَم پسشکی ٍ زیست شٌاسی   رشت

پاب هِذ تَسط کتابخاًِ . را فراّن هی کٌذ
هلی پسشکی ٍابستِ بِ هرکس هلی 

اطالعات زیست فٌاٍری ایاالت هتحذُ 
 .  آهریکا ًگْذاری ٍ برٍزرساًی هی شَد



3 



 ًحَُ جستجَ در پابوذ
  

  

  

 Search 
Simple (Basic) 

Advance 
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Tag 
  Tag: در کِ جستجَ کزدى هحذٍد تزای ّستٌذ کاراکتزّایی  

  در .هیشًَذ تایپ ٍاصُ کلیذ تا ای فاصلِ ّیچ تذٍى کزٍشِ
  یک  Advance Search در جستجَ فیلذ ّز اسای تِ پاتوذ
Tag  دارد ٍجَد. 
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 Simple Search در tagاستفاده از 

6 



 هثال
 Cell ................................................................................................................................در آًْا تاشذ Cellهٌاتعی را تاسیاتی هیکٌذ کِ کلیذ ٍاصُ  

 Cell[ti] .............................................................................................................در عٌَاى آًْا تاشذ Cellهٌاتعی را تاسیاتی هیکٌذ کِ کلیذ ٍاصُ  

 ..………Cell[tiab]........................................................................در عٌَاى ٍ چکیذُ آًْا تاشذ Cell کلیذٍاصُهٌاتعی را تاسیاتی هیکٌذ کِ  

 .…………Harrison[au]..................................................................در ًام پذیذ آٍرًذُ تاشذ ّزیسَىهٌاتعی را تاسیاتی هیکٌذ کِ کلیذٍاصُ 

  

:نکته   

به بعذ نام کامل افراد در پابمذ وارد شذ، پس با نام مخفف جستجو میکنیم که همه ی سالها  2002از سال  
:را شامل شود  

  

 Hary[au]   
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 عنوان

 

 جعبه جستجو
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راهنمای  
 استفاده پابمذ

جستجوی  
 پیشرفته

کتابچه  
 راهنمای پابمذ

دریافت فضای  
 مجازی  
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های  پایگاه
 NCBIدیگر 

سرعنوانهای  
موضوعی  
 پسشکی

جستجوی  
 مجالت
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Pregnancy AND smoking  
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Diet OR nutrition   
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Cancer NOT child   
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search 
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Enter search 
terms here 

Then press the 
search button 
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 عنوان مقاله

 نویسنذه

 عنوان مجله
 سال نشر
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تغییر شکل 
نمایش مشخصات  

 مقاالت

ترتیب مقاالت بر  
 :اساس

 رخیره نتیجه 

M.shirazi Pubmed seminar 17 



نتیجه بر اساس 
 سال انتشار

جستجو واشه در 
 عنوان مقاالت

مقاالت فول 
 تکست

جستجوی واشه در 
 سایر پایگاهها

 ساختار جستجو

فعالیتهای انجام 
 M.shirazi Pubmed seminar 18 شذه



 



 

 با فولتکست

  ىزینو پرداخت

  چکیذه فقط

 مقالو

  فولتکست

 رایگان



   

M.shirazi Pubmed seminar 

مشخصا
 و مقالو ت

 چکیذه

  انتشار نوع

 و
  موضوعات

 بو دسترسی مش

مقالو متن  

  مقاالت

 مرتبط

 رفرنس مقاالت

 دىنذه
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field -specific searching  
 

 MeSH 
. 

•   

 food[ti] AND drug[ti]  

• 
common cold[ti] AND eng[la] 

•  

gene therapy[ti] AND 2000:2002[dp] 

•  MeSH  

        breast neoplasms[mh]         
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فیلذ ىاي نشانو ترين كاربرد پر  
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] 
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 :ًکتِ 

 :استفادُ هیکٌین:( )دًٍقطِتزای هحذٍد کزدى ًتایج جستجَ تِ سال اس  

 2012:2013[dp] 

 2012:2012[dp]………………………… 

 هحذٍد کزدى ًتایج جستجَ تِ یک سال خاص 

 :جستجَی عثارت 

 ”heart disease“:                                                     استفادُ اس کَتیشي 
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PMID 

 PubMed indexed for Medline 

  

شذُ در   ایٌذکسشوارُ اختصاصی تِ ّز هٌثع  
  پاتوذ
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 هٌطقی عولگرّای
 NOT ...................کٌارگذاشتي 

 OR .....................اجتواع ریاضی 

 AND ...................اشتزاک ریاضی 

  

 stop wordعولگزّا تایذ تا حزٍف تشرگ تایپ شًَذ، اگز کَچک تایپ شًَذ  
 .آیٌذ ٍ ارسش جستجَ ًخَاٌّذ داشت ًویهحسَب شذُ ٍ اصالً تِ حساب 

  

 .تایذ تا یک فاصلِ اس عقة ٍ یک فاصلِ اس جلَ تایپ شًَذ عوگزّا 
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 هثال

 Cell[ti] Not Jason[au] 

 Cell[ti] AND Jason[au] 

 Cell[ti] AND RYFA.[au] 
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 هثال

در ًام کلیذ ٍاصُ دیَیذ در عٌَاى ٍ چکیذُ،   cellکلیذ ٍاصُ سیز هٌاتعی را تاسیاتی هیکٌذ کِ فزهَل  
 .هحذٍد تاشذ 2013تا  2012پذیذآٍرًذُ ٍ هٌثع تِ سالْای 

  

 cell[ti] AND David[au] AND 2012:2013[dp] 
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 تشریح صفحِ ًتایج جستجَ

30 



PMC   تخشی اسNCBI 
است کِ تِ شوا هتي 

کاهل هٌاتع را تِ صَرت 
 .رایگاى هیذّذ
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 free fullو   full text availableتفاوت 
text available 

 

 
Full text available  توام هتي آى آهادُ است ٍلی

رایگاى ًیست ٍ تز رٍی پایگاّی است کِ داًشگاُ ها 
 .اشتزاک آى را ًذارد

 
Free full text available  هتي کاهل هقاالت اس طزیق

 .قاتل داًلَد است پاتوذ
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