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pubmed

میلیون مقالھ از  ۱۸دارای 
 ۷۰نشریھ در آمریکا و  ۴۵۰۰

کشور جھان

تھیھ شده 
توسط 

NCBI در سال
۱۹۵۵

از محیط ھای 
جستجو و 
ع بازیابی مناب

حوزه علوم 
 پزشکی در وب

جھان گستر

پاب مدانواع روش جستجو در 

جستجوي ساده

جستجو بر اساس نام نویسنده 

جستجوي پیشرفته

جستجو بر اساس تاریخ 

جستجو بر اساس نام مجله 1



جستجوي ساده

, موضوع مورد جستجو(آغاز جستجو پس از وارد کردن کلید واژه مورد نظر 
..)نام مجله و, نام نویسنده,عنوان مقاله 

عدم توانایی اعمال محدودیت هاي زیاد به جستجو

:مثال

DNA [mh] and Crick[au] and 1993
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نکته:
وارد کردن ماه و روز اختیاری است. 3



هجستجوي پیشرفت

درباالي سمت راست صفحهadvanced searchکلیک بر روي لینک

  نیمه پایینی صفحه جستجوي
limitsپیشرفته مشابه امکانات

از  show indexاستفاده از کلمه
امکانات خیلی مهم آن است
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آشنایی با صفحه  
نتایج جستجو

ز به نمایش درآمدن مقاالت ا
نجدیدترین به قدیمی تری

  در هر صفحه به صورت پیش
مقاله 20فرض 

بخش هاي قابل مشاهده در 
نتایج

نام اختصاري 
مجله در وبالگ

شماره صفحه

تاریخ انتشار

Issueشماره
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منوي

Display
تعیین کردن میزان اطالعات و 

نوع اطالعات و فرمت نمایش 

آنها

پیش فرض پابمد استفاده از 

.است summaryفرمت

افزایش تعداد مقاله در هر 

صفحه با استفاده از

Items per pages

براي printerانتخاب گزینه

فرمت مناسب براي چاپ نتایج

امل دستیابی اینترنتی به متن ک

مقاله با استفاده از گزینه

link out
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 شیوه های ذخیره نتایج جستجو بر
روی پایگاه پابمد

دارای سه شیوه

روش نخست

:send toدر منوی clipboardاستفاده از گزینه ی 

 مقاله های مورد نظر را انتخاب و سپس
clipboard انتخاب گزینه send to از منوی 

عملیات را در حالتmedlineقرار میدهیم سمت چپ ستونdisplay را تیک زده و سپس منوی برای این کار ابتدا مربع کنار مقاالت مورد نظرگام اول:

منویsort byرا در حالت دلخواه قرار می دهیمگام دوم:

  و سپس از پنجره باز شده انتخاب گزینه یsaveانتخاب گزینه یfile از منویsend to گام سوم:

Clipboard:
 یک حافظه موقت است

 آنچه را که در آن ذخیره

 می شود فقط برای ۸

 ساعت و تا زمانی که

 به شبکه وصل هستند

 باقی خواهند ماند برای

 رفع این مشکل درست

 کردن پروفایل شخصی

از راهmy NCBT راه حل

مناسبی است.
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روش دوم
ذخیره در پروفایل شخصی پایگاه پامبد

روش ایجاد پروفایل شخصی:
گام اول:

کلیک بر روی لینکregisterدر سمت

راست باالی صفحه
 گام دوم:

 تعریف کردن نام برای خودتان و

انتخاب گذرواژه
گام سوم:

save searchانتخاب گزینه
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روش سوم
send toدر منوی collectionانتخاب گزینه ی 

ذخیره سازی دائمی

 نتایج در بخشmy NCBIذخیره خواهند شد
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کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد


