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علمیکارگاه جستجو در پایگاه های 
دکتر علی گراوند: مدرس



فهرست مطالب

 معرفیPubMed

 نحوه دسترسی بهPubMed

 انواع روش های جستجو درPubMed
(Basic search)جستجوی ساده •

(Advanced search)جستجوی پیشرفته •

(Search with tags)جستجو با استفاده از تگ ها •

Mesh databaseجستجو با استفاده از •
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مثال عملی

 آشنایی باMesh

معرفی سایر پایگاه های اطالعاتی

 آشنایی با پایگاه اطالعاتی فارسیSID

آشنایی با موتور جستجوی علمی فارسی علم نت



(PubMed)پایگاه اطالعاتی پاب مد

امریکاپزشکیملیکتابخانهدرواقعبیوتکنولوژیاطالعاتملیمرکزتوسطکهاستمحیطیمدپاب◦

(National Center for Biotechnology Information- NCBI)هایپایگاهمجموعهدرکاربرانجستجویبرای1996سالدر

.استشدهایجادخود،اطالعاتی

◦PubMedاستیجهانسطحدرسالمتبهبودهدفبازیستیعلوموپزشکیعلوممقاالتبازیابیوجستجوازپشتیبانیرایگانمنبعیک.

موجودPubMedدرمقاالتکاملمتن.استپزشکیزیستمتونازمقالهخالصهوعلمیسندمیلیون30ازبیششاملPubMedدادهپایگاه◦

PubMedطریقازیاناشرسایتوببهلینکطریقازمدپابدرمقاالتکاملمتنبهدسترسیامکانوجود،اینبا.نیست Central

(PMC)،داردوجود.
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PubMedهای زیرمجموعه

و ( Medline)پاب مد به صورت هفتگی به روز می شود و شامل چندین زیرمجموعه است که مهمترین آن مدالین ◦

PubMed Central (PMC)می باشد

PubMedمقاالتکاملمتنبهپیوند،(Medline)مدالینپایگاهدرجستجوودسترسیمحیط،این◦

Central (PMC)،بالینیپرسش هایدرجستجووپزشکیحوزهنشریاترایگانآرشیو(Clinical

Queries)پزشکیملیکتابخانهالکترونیککتاب هایفصولو(National Library of

Medicine)می کندفراهمرایگانصورتبه راآمریکا.
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Medline, PMC

واپزشکیپیردامپزشکی،دندانپزشکی،پرستاری،پزشکی،موضوعیهایحوزهمجالتازچکیدهوکتابشناختیاطالعاتحاویمدالین◦
اگرپسسوشوندمیانتخابمواردبازبینیفنیکمیتهتوسطمدالینبهشدنواردازقبلمجالت.استبهداشتیمراقبتسیستم

.شوندمیسازینمایهمشاصطالحنامهتوسطمدالیندرموجودمقاالت.شوندمینمایهمدالیندرباشندداشتهراالزممعیارهای

◦PubMed Central:اختصاریحروفباکهسنترالمدپابPMCدارایکهاستمدپابهایبانکازیکیشودمیشناخته
.استشدهاندازیراه2000سالدرواستالکترونیکهابکتابومقاالتکاملمتن
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/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed:اطالعاتیپایگاهاینآدرس



PubMedصفحه اصلی پایگاه اطالعاتی 
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(PubMed)ویژگی های پاب مد 
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مشیاپزشکیموضوعیسرفصلشدهکنترلواژگانازبهره گیریپاب مدویژگی هایازیکی

(Medical Subject Heading - MeSH)بامرتبطکهمقاالتیتامی کندکمککاربرانبهویژگیاین.می باشد

.کنندپیدابتوانندراکرده انداستفادهمتفاوتیکلیدیواژگانازولیمی باشندجستجوموردموضوع

Auto)کلیدیواژگانخودکارنگاشتپاب مددیگرمهمبسیارویژگییک Term Mapping)کهصورتبدینمی باشد

بهدیفراینیکطیشدهواردکلیدیواژگانباشدنشدهمشخصخاصیجستجویفیلدشدهواردکلیدیواژگانبرایاگر

.می شوندترکیبهمباآن هانتایجومی شوند(Mapped)نگاشتهمناسبیجستجویفیلدهای



(PubMed)انواع روش های جستجو در پاب مد 

(Basic search)جستجوی ساده ◦

(Advanced search)جستجوی پیشرفته ◦

(Search with tags)جستجو با استفاده از تگ ها ◦

Mesh databaseجستجو با استفاده از ◦
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(PubMed)جستجوی ساده در پاب مد 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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(PubMed)جستجوی پیشرفته در پاب مد 

در صفحه اصلی پاب مد، در زیر باکس جستجوی Pubmedبرای استفاده از امکان جستجوی پیشرفته در ◦

.کلیک کنیدAdvancedساده بر روی 
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(PubMed)جستجوی پیشرفته در پاب مد 

در صفحه اصلی پاب مد، در زیر باکس جستجوی Pubmedبرای استفاده از امکان جستجوی پیشرفته در ◦

.کلیک کنیدAdvancedساده بر روی 
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تایپ کلید واژه ها

عملگر بولی



PubMedپایگاه اطالعاتی : مثال عملی 

("Mobile phone" OR "Cell phone" OR “Smartphone")

AND 

(“Children” OR “Infant” OR “preschool”)

AND 

(“Cancer” OR “Neoplasm” OR  “Tumor” OR “Malignancy”)
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(PubMed)جستجو با استفاده از تگ ها در پاب مد 
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(PubMed)معرفی تگ های پرکاربرد در پاب مد 
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(PubMed)معرفی تگ ها پرکاربرد در پاب مد 
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(PubMed)معرفی تگ ها پرکاربرد در پاب مد 
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More 

Details:

MEDLINE/PubMed Data Element (Field) Descriptions

Tag Name Description

AB Abstract English language abstract taken directly from the 

published article

AD Affiliation Author or corporate author addresses

AU Author Authors

BTI Book Title Book Title

LA Language The language in which the article was published 

(chi[LA], Chinese[LA], Fre[LA], …)

PT Publication 

Type

The type of material the article represents (Journal 

Article[pt], 

Meta-Analysis[pt], Review[pt],….)

TI Title The title of the article

Title/Abstract [TIAB] Words and numbers included in a citation's title, collection title, 

abstract, other abstract and keywords.

Publication Date 

[DP]

1998/03/06 [dp] or 1998 [dp] or 1998/03 [dp], 1996:1998 [dp] or 1998/01:1998/04 

[dp], “last X days”[dp], or “last X months”[dp], or “last X year”[dp]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/



MeSHاصطالحنامه پزشکی 

◦MeSHاطالعاتیایگاهپدرگرفتنقراروموجودمدارکسازینمایهبرایکهآمریکاستپزشکیملیکتابخانهپزشکیتخصصیاصطالحنامه

Medlineشودمیاستفادهآناز.

.استپزشکیعلومحوزهدرهاکلیدواژهوکلماتحاویپایگاهاین◦

.اندشدهمرتبخاصبهعامازموضوعیدسته هایدرودارنددرختیومراتبیسلسلهساختاریکلمات◦

.شودمیروزآمدساالنهطوربهکهاستکلمههزار26حدودشاملپایگاهاین◦
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MeSHاصطالحنامه پزشکی 

لماتکاینازکدامهرباهمراه.شودمیارائهجستجوموردکلمهحاویکلماتازفهرستیپایگاهایندرخاصموضوعییاکلمهجستجویبا◦

وهادستهردآندرختیمراتبسلسلهدرعبارتیاکلمهگرفتنقرارمحلعام،فرعیموضوعیکلماتهمچنینکلمهآنازتعریفیوتوضیح

.شودمیارائه...ومختلفهایشاخه
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MeSHاصطالحنامه پزشکی : مثال عملی

◦ Cancer

زیر هر در این اصطالحنامه لیستی از اصطالحات نمایش داده می شود، که متناسب با تعریفی که درCancerبه طور مثال با جستجوی کلمه ◦
.اصالح آمده می توان تصمیم گرفت که کدام اصطالح بیانگر واژه ای است که جستجو شده است
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
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سایر پایگاه های اطالعاتی 

◦ Web of science

◦ Proquest

◦ Scopus

◦ Springer

◦ Science direct

◦ CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)

◦ Clinical key
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(SID)پایگاه اطالعاتی مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

هایشکاوبهبخشیدنسرعتمحققان،بهرسانیاطالعخدماتارتقایوگسترشعلمی،اطالعاتاشاعهوترویجهدفبادانشگاهیجهادعلمیاطالعاتمرکزپایگاه◦

سالمرداد16در،کشوردرتحقیقاتاثربخشیافزایشنهایتاًوپژوهشیدستآوردهایونشریاتدرشدهمنتشراطالعاتیمنابعآخرینبهمحققانآساندستیابیوعلمی

.گردیدراه اندازی1383

(انگلیسی-فارسی)بانک و پایگاه استنادی نشریات علمی کشور ◦

(انگلیسی-فارسی)بانک مجامع علمی کشور ◦

بانک طرح ها وپایان نامه های مورد حمایت سازمان ها و مراکز علمی◦

تخصصی ایران-بانک مراکز علمی◦

www.sid.ir: آدرس این پایگاه◦
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جویشگر علمی علم نت
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جویشگر علمی علم نت

اسنادکنندهنمایهایهسایتجویشگراین.استشدهطراحیفارسیعلمیاسنادبرتمرکزباواسکالرگوگلبهشبیهرویکردیباکهاستفارسیعلمیجویشگریکنتعلم◦

خصصیتجویشگریکقالبدروکردهایندکسراپژوهشیعلمینشریاتاصلیهایسایتهمچنینوایرانداکسیویلیکا،،SID.ir،ensani.irنورمگز،مگیران،مانندعلمی

.دهدمیقرارپژوهشگراناختیاردریکپارچهو

شدهزیساپیادهوطراحیقمدانشگاهرشدمرکزدرمستقرفناورواحدهایازفهیمکاونددادگاناطالعاتفناوریشرکتمتخصصینازایمجموعهتالشباجویشگراین◦

.استکردهکاربهآغاز1394ماهبهمندربومیجویشگرملیهمایشاولینبرگزاریباهمزماننتعلم.است

.استشدهایندکسجویشگرایندرنشریاتوهاکنفرانسدرشدهمنتشرمقاالتوهانامهپایانشاملعلمیسندمیلیون4ازبیشتاکنون◦

/https://elmnet.ir:پایگاهاینآدرس◦
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جویشگر علمی علم نت
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https://www.magiran.co

m/

https://www.magiran.com/
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https://ganj.irandoc.ac.

ir/

https://ganj.irandoc.ac.ir/


با تشکر از توجهتان
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