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مقدمه
  تخصصي مجالت هاي مقاله در علمي هاي يافته جديدترين امروزه

 نيازمند خود دانش  سطح ارتقاء براي پژوهشگري هر و دارند وجود
  و اطالعات روزافزون حجم دليل به ولي .هاست آن مستمر مطالعه

 حوزه در شده منتشر هاي نشريه عناوين افزايش نيز و انتشارات
  ورق براي كافي وقت كسي كمتر پزشكي، مانند علوم مختلف هاي
  و رايانه از استفاده با امروزه .دارد خود تخصصي هاي مجله زدن

  موجود هاي مقاله از اطالعاتي هاي پايگاه اطالعاتي، نوين فناوري
 عرضه الكترونيكي محيط در و توليد و طراحي تخصصي مجالت در
  .شوند مي

 



...مقدمه

 چالش و مشكالت با را علمي جامعه اطالعات، افزون روز رشد طرفي از
  ( اطالعات انبوه حجم اين ميان در زيرا است، ساخته روبرو جدي هاي

  كار معتبر و مرتبط كامال اطالعات كردن پيدا ،)الكترونيكي و چاپي
  الزم خاطر همين به .است اي ويژه هاي مهارت نيازمند و نيست آساني
  را اطالعاتي هاي پايگاه در علمي جوي و جست هاي شيوه  كه است

.بشناسيم



اهداف آموزشي اين كارگاه 

  مد پاب اطالعاتي پايگاه با آشنايي
  علمي جوي و جست ي شيوه معرفي  
  مد پاب اطالعاتي پايگاه در جستجو ي نحوه
    از متن تمام صورت به نياز مورد منابع به دسترسي ي نحوه 

مد پاب اطالعاتي پايگاه            



:در پايان اين دوره ي آموزشي انتظار مي رود كه 

.بشناسيد را مد پاب اطالعاتي پايگاه محتواي.1
.بشناسيد را آن اجزاي و علمي كاوش يك مراحل .2
.بشناسيد را مد پاب در پيشرفته و ساده كاوش هاي شيوه.3
.بشناسيد را مد پاب در موجود گوناگون ابزارهاي و امكانات .4
 كامل متن داراي مقاالت به دسترسي و كاوش هاي شيوه .5
.بشناسيد   را مد پاب از



معرفي مختصر از پايگاه اطالعاتي 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
www.pubmed.gov
www.pubmed.com



تاريخچه مختصري از پاب مد

  نمايه را پزشكي زيست منابع آمريكا پزشكي ملي كتابخانه 1879 سال از
  كه بودند قديمي و چاپي قالب در زمان آن هاي نمايه.كرد مي سازي

  آزمايشي اي داده پايگاه اينكه تا .شدند مي ناميده مديكوس ايندكس
  سال در كه .كردند اندازي راه 1996 ژانويه از مد پاب عنوان تحت

  .شد رساني اطالع پايگاه اين رسمي طور به 1997



 Pub Med ي حوزه منابع بازيابي و جستجو هاي محيط از يكي  
World( گستر جهان وب در پزشكي علوم Wide Web (است 

NCBI=National( بيوتكنولوژي اطالعات ملي مركز توسط كه
Center for Biotechnology Information( در واقع  

  .است شده تهيه )NLM( آمريكا پزشكي ملي ي كتابخانه



 5600 از مقاله ميليون 24 از بيش اطالعاتي پايگاه اين اكنون هم
  دامپزشكي دندانپزشكي، پرستاري، پزشكي، هاي رشته در نشريه

  هفتاد و آمريكا در شده منتشر )باليني پيش( پايه علوم و
  تا شنبه سه از  پايگاه اين آمدي روز .باشد مي دارا را جهان كشور
 چكيده آن مقاالت درصد 90 از بيش و باشد مي هفته هر شنبه

.دارند انگليسي زبان به



برخي از امكانات موجود در اين پايگاه اطالعاتي 

1.Using PubMed
:باشد مي زير هاي قسمت شامل مد پاب از بخش اين 
- Quick Start Pub Med :يك عنوان به قسمت اين حقيقت در  

  مختلف هاي بخش با تا بوده مبتدي كاربران براي آموزشي و راهنما
.شوند آشنا اطالعاتي پايگاه اين

Full Text Article-: پايگاه از استفاده آموزش كنار در نيز  قسمت اين  
 ارائه مد پاب متن تمام مقاالت مورد در توضيحاتي مد پاب اطالعاتي

.دهد مي



...Using PubMed

- PubMed FAQs: كه سواالتي ترين متداول قسمت اين در 
 قرار است، شده مطرح اطالعاتي پايگاه اين مورد در كاربران توسط

.دارد
- PubMed Tutorials: آموزشي هاي فايل قسمت اين در  

.دارد وجود مد پاب پايگاه مختلف بخشهاي يادگيري



 …برخي از امكانات موجود در اين پايگاه اطالعاتي

2.PubMed tools: 
:باشد مي زير هاي قسمت شامل مد پاب از بخش اين

-PubMed mobile:پايگاه در موجود منابع ساده جوي و جست امكان قسمت اين 
.دارد وجود مد پاب

- Matcher Citation Single: اطالعات استفاده با مقاله يك جوي و جست امكان 
.دارد وجود )... و مجله  جلد و شماره ، مجله نام ، تاريخ ( مقاله آن از دقيقي



…PubMed tools

-NCBI Batch Citation Matcher: استفاده با بخش اين در  
  نخست، صفحه يا جلد سال، ژورنال، نام مورد در كه اطالعاتي از

  كه اختصاصي كد همان يا شناساگر به توان مي ... و  نويسنده نام
  ايندكس مقاله هر به سنترال مد پاب و مد پاب اطالعاتي  پايگاه
 به منحصر شناسه :PMID (.كرد پيدا دسترسي ، است داده شده
) باشد مي مد پاب اطالعاتي پايگاه در مقاله هر فرد



…PubMed tools
-Clinical Queries: باليني هاي پرسش وجوي جست براي  

  مرور مقاالت به توان مي قسمت اين در .شود مي استفاده
systematic( ساختارمند review( مقاالت و clinical study  

  دسترسي پزشكي ژنتيك ي حيطه به مرتبط مقاالت چنين هم و
  .كرد پيدا

-Topic – Specific Queries: يك مد پاب از لينك اين  
  و مد پاب در موجود خاص موضوعي هاي مقوله از راهنمايي
.دهد مي نشان را موضوعي مقوله هر از توصيفي



3 .More Resources 

Mesh database-: يا تزاروس يك عنوان به پايگاه اين  
 بر مد پاب در مقاالت كردن نمايه براي شده كنترل ي اصطالحنامه

.كند مي عمل شده انتخاب توصيفگرهاي اساس
- Journals in NCBI databases : توان مي قسمت اين در 

  ركوردهاي در را مجله يك ISSN يا يااختصار عنوان ، موضوع
.كرد وجو جست را NCBI اطالعاتي هاي پايگاه در موجود



... More Resources
-Clinical Trials.gov : شده ارائه سرويس يك به مربوط قسمت اين 

.باشد مي آمريكا بهداشت ملي موسسه توسط
 187 و ايالت 50 از تحقيق و مطالعه179158 حاضر حال در پايگاه اين

  در موجود تحقيقات از درصد 52 حقيقت در.شود مي شامل را كشور
 به مربوطه درصد 42 و آمريكا كشور از خارج به مربوط پايگاه اين

 به مربوط مشترك طور به درصد 6 تنها و آمريكا كشور خود اختصاصا
  طور به پايگاه اين در .باشد مي كشورها ساير با آمريكا كشور اشتراك

  در اطالعاتي پيشرفته، و ساده جستجوي همچون اطالعاتي شامل كلي
 به مربوط هاي سايت ساير معرفي باليني مطالعات يادگيري مورد

 را اطالعاتي.باشد مي ... و تحقيقات پذيرش ي نحوه ، باليني مطالعات
  بهداشتي، مراقبت حرفه ها، خانواده اعضاي بيماران، اختيار در

.دهد مي قرار غيره و پژوهشگران
 



... More Resources

-E-Utilities : و ارتباط برقراري گرافيكي رابط يا اينترفيس يك  
.باشد مي NCBI در ها سايت ساير به دسترسي

 
-Link out: كه دهد مي اجازه شما به كه است سرويسي يك  

  پيدا دسترسي NCBLديگر هاي پايگاه به مد پاب از مستقيما
 امكان ايجاد سرويس، اين اصلي هدف حقيقت در .كنيد

 قالب در غيره و بيولوژيكي هاي پايگاه و ناشران به دسترسي
.باشد مي متن تمام





مراحل برنامه ريزي براي يك كاوش موفق 

  طرح يك پرسش
 تعيين مفهوم يا مفاهيمconcepts   مورد جست و جو
 عامتر و خاص تر موضوع  / مشابه / تعيين واژه هاي مترادف

مورد جست و جو  
  نگارش يك عبارت يا استراتژي براي  آغاز جست و جو
  تعيين مناسب و مرتبط ترين منبع و رسيدن به متن كامل

آن
 روشي ساختارمند براي ): منتقدانه ( ارزيابي و بررسي نهايي

بررسي مقاالت حاصل از جست و جو  براي تعيين درستي    
validity)   ( و ارتباط )Relevance(



:نكات اصلي براي انجام يك جستجوي موفق 

  به موضوع اصلي و موضوع هاي وابسته براي جستجو توجه كنيد
)  keywords=تعيين واژه هاي كليدي .( 
    يك استراتژي مناسب و منطقي براي جستجوي خود تعريف

)  AND/OR/ NOTاستفاده از اپراتورهاي .( كنيد
موتورهاي  . ( ابزار مناسب براي جستجوي خود انتخاب كنيد

)جستجو
  قبل از جستجو بدقت بينديشيد كه چه اطالعاتي را مي خواهيد

...)كتاب ، مقاله ، عكس ، فيلم و .( بازيابي كنيد



توصيه براي جستجو در وب
  

 انتخاب  / تعيين يك استراتژي منطقي/ طرح يك سوال خوب
مناسب ترين منبع جستجو مي تواند به يك كاوش موفق  

.منجر شود
  



نقش عملگرها در ايجاد استراتژي جستجو







انواع جست و جو 
PubMed
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