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ب هذ یک پایگاُ اطالػاتی آًالیي سایگاى است کِ تَسط هشکض هلی اطالػات تیَتکٌَلَطی آهشیکا دس کتاتخاًِ هلی پضضکی پا    

دس هَسد  کطَس جْاى  70هیلیَى هذسک اص آهشیکا ٍ تیص اص  21ایي هٌثغ هْن داسای تیص اص . آهشیکا تِ ٍجَد آهذُ است

تا تَجِ تِ ایٌکِ ّضیٌِ اضتشاک هذالیي صیاد تَدُ ٍ اهکاى تْشُ هٌذی اص آى تشای افشاد . هتَى صیست پضضکی هذالیي هی تاضذ

ٍ ساصهاى ّا ٍجَد ًذاضت کتاتخاًِ هلی پضضکی آهشیکا اقذام تِ ایجاد هَتَس جستجَی سایگاى پاب هذ ًوَد کِ دس ٍاقغ  

ٍ اص لیٌک صیش قاتل  . تش هی گشدد 1955پَضص ایي پایگاُ اص ًظش تاسیخ تِ . دستشسی تِ هحتَای هذالیي سا اهکاى پزیش هی کٌذ 
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Corporate Author [CN] 

Entrez Date [EDAT] 
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Grant Number [GR] 
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MeSH Date [MHDA] 
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MeSH Terms [MH] 
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Subset [SB] 

Substance Name [NM] 
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 اهکاًات جعتجَی پیؽرفتِ

 .هحذٍد کرد...( شٍرًال،کتاب، ًاؼرٍ)ٍاشُ هَرد ًظر را هیتَاى تِ  فیلذ ّای خاصی هاًٌذ .1

 .هیتَاى اظتفادُ کرد(AND،OR،NOT)جْت ترکیة چٌذٍاشُ از ػولگرّای تَلیي.2

 .اضافِ کرد تا در صَرت ًیاز هجذد از آى در جعتجَی ترکیثی اظتفادُ کردhistoryکیذٍاشُ را هی تَاى تِ .3

 .هی تَاى اظتفادُ کرد  index listاز .4
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 ػولگرّای تَلیي

 اًتخاب فیلذ هَرد ًظر



 ترای جعتجَی هقاالت یک ًَیعٌذُ



 تؼذاد هذارک تازیاتی ؼذُ ؼوارُ جعتجَ

تاریخچِ جعتجَ،ترکیة جعتجَ ٍ هؽاّذُ ی 
 جعتجَّای قثلی



pain 

 ترکیة ًتایج جعتجَ



 ًتایج جستجَ





 تؼشیف هص

  هذ ٍپاب هذالیي در هقاالت ظازی ًوایِ ترای کِ آهریکاظت پسؼکی هلی کتاتخاًِ ؼذُ کٌترل ًاهِ ٍاشُ

  کِ.اظت ٍاتعتِ ػلَم ٍ پسؼکی ػلن در هؼتثر ٍ رایج ّای ٍاشُ از ای هجوَػِ دارای. رٍد هی تکار

 ٍ ػلوی غیر اصطالح یک از کارتر آى از اظتفادُ تا کِ.اظت درختی ظاحتار دارای الفثایی ًظن تر ػالٍُ

  cancer  ٍ neoplasm ٍاشُ دٍ هثال ػٌَاى تِ .هیؽَد ّذایت ترگسیذُ ٍ هؼتثر اصطالح تِ رایج غیر

 از حاصل ًتایج در هختلف  کلیذٍاشُ دٍ تا ؼذُ ًَؼتِ هقاالت لیٌکِ دلیل تِ ٍلی تاؼٌذ هی هؼٌا ّن

  هقاالت تواهی ٍ ؼذُ اًتخاب  neoplasm گرددکلیذٍاشُ تازیاتی ّا کلیذٍاشُ از کذام ّر جعتجَتا

 در جعتجَ ٌّگام ٍ هیؽًَذ دادُ ارجاع آى تِ هَضَع ایي تا هؼٌا ّن ٍلی هتفاٍت ّای کلیذٍاشُ دارای

   .هیگیرًذ قرار کٌارّن

 



 چگًَِ دس هص جستجَ کٌین؟

 Mesh database انتخاب :روش اول



 از هٌَی کؽَیی Mesh اًتخاب :رٍغ دٍم



 جعتجَدرپایگاُ هػ

 .کلیذٍاشُ را تایپ کٌیذ

Select mesh 
term 



 .ٍارد صفحِ زیر هی ؼَیذMesh term تا اًتخاب 

Mesh term 

Scope note 

Select subheading 



Not select term 



 تِ صفحِ جعتجَ پاب هذmesh term اًتقال 

زهاًیکِ در پی ؼاخِ ّای فرػی هَضَػی تاؼین هثال 

تاریخچِ تا فیسیَلَشی هَضَػی تاؼین تا اًتخاب هػ ترم 

 .،ؼاخِ ّای فرػی را ًیس اًتخاب هی کٌین



 اظتراتصی جعتجَ  

هقالِ ای هرٍری 

 تا ػٌَاى osteoporosis treatment  

  ظالِ 64-45در افراد 

ظال اخیر 5در 



 .هیؽَین advanced search اتتذا ٍارد صفحِ 
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Journal 
رکَردّای تازیاتی ؼذُ تا کلیذٍاشُ 

 هَرد ًظر در ظایر پایگاّْا 

ًوَدار آهاری ًتایج تازیاتی تراظاض 

 ظال ًؽر ٍ تؼذاد آًْا در ّر ظال



 اػوال فیلتر

 .تازیاتی را تا هَارد تیؽتری هحذٍد کردًتایج هیتَاى 

هحذٍد کردى تراظاض 
 ًَع هقالِ

هحذٍد کردى تراظاض 
 ًَع دظترظی

هحذٍد کردى تراظاض 
 تاریخ اًتؽار

هحذٍد کردى تراظاض 
 ظي



Display setting 



ًوایػ جسئیات اظتراتصی 
 جعتجَ در پاب هذ

 تازیاتی ًتایج تؼذ از اػوال فیلتر

جْت دریافت فَل تعت هقالِ تِ رٍی 
 ػٌَاى هقالِ کلیک کٌیذ 



 داًلَد فَل تکعت هقالِ



 .ػضَ ؼَیذ NCBIاگر قصذ داریذ اظتراتصی ٍ ًتایج جعتجَی خَد را رخیرُ ًواییذ ٍ ازظایر اهکاًات پاب هذ اظتفادُ کٌیذ تایذ در 
 

 NCBIعضویت در 



 .کادر زیر را تکمیل کنید



Send to 

 ّوِ رکَردّا ٍیا رکَردّای  اًتخاب ؼذُ در تازیاتی تِ یکی از هَارد ریل اًتقال هی یاتذ  send toتا اًتخاب 
 



Create Allert 

پط از آًکِ اظتراتصی جعتجَی خَد را تؼییي ًوَدیذ در پاب هذ تِ جعتجَ هی پردازیذ، پط 

جْت )در زیر کادرجعتجَ کلیک هی ًوایین Creat Allertاز اًتخاب رکَدّا تر رٍی گسیٌِ 

در ایي ظرٍیط ػالٍُ تر رخیرُ رکَرد تِ ( ػضَ ؼَیذ  NCBIرخیرُ جعتجَ تایذ  اتتذا در 

 .کردطَر دائن ًیس هی تَاى تِ دلخَاُ ًتایج جذیذ را تَظط ایویل دریافت 
 



 تؼییي زهاى تِ رٍزرظاًی ًتایج جذیذ

 قالة ًتایج
 تعذاد در هر بار ایمیل

 یادداؼت تِ ّوراُ ّر ایویل ارظالی



 تازیاتی ًتایج تَاى هی هَردًظر رکَردّای اًتخاب از پط

 ٍ دلخَاُ فرهت ًَع اًتخاب تا فایل یک داخل تِ را ؼذُ

 ًواییذ رخیرُ هحولی ّر رٍی تر  آى تٌظین ؼیَُ

File 



Clipboard 

Clipboard    تِ کارتر اجازُ هی دّذ تا ًتایج جعتجَ را تِ طَر هَقت

آى  هذرک در 500جوغ آٍری ، رخیرُ، پریٌت ٍ هرتة ًوایذ حذاکثر

 .ظاػت پاک هی ؼَد 8رخیرُ هی ؼَد ٍهحتَیات آى پط از 
 
 
 
 
 



 Clipboardتؼذاد فایلْالی اًتقال یافتِ تِ 



Email 

 ؼذُ تازیاتی اًتخاتی هذارک هعتقیوا  تا ظازد هی فراّن را اهکاى ایي ایویل

 ًوایین ارظال ًاؼر تِ هثال طَر تِ را خَد

 متن ارسالی به گیرنذه

 فرمت مذرک

 آدرس ایمیل گیرنذه



 

 My bibliography & collection 

 
 .ػضَ ؼذ MY NCBI       تازیاتی ٍ هذیریت آًْا اظتفادُ هی ؼَد کِ هی تایعت در اتتذا   جْت رخیرُ ًتایج  
 

Order   
 

 جْت ظفارغ هذرک هَرد ًظر از کتاتخاًِ  هلی پسؼکی اهریکا تِ کار هی رٍد
 

Citation Manager     
  

 جْت هذیریت اظتٌادات تِ ٍظیلِ ًرم افسار ّایی چَى اًذًَت تکار هی رٍد 



RSS 

 RSS ظتراتصی جعتجَیی کِ از قثل تؼریف کردیذُ  اهکاًی اظت کِ جذیذتریي هقاالت  را  تا ا

در فَاصل زهاًی هٌظن ٍ تِ طَر خَدکارجوغ آٍری ( ًِ لسٍها پاب هذ )ایذ از هٌاتغ آًالیي 

تِ هحض ایٌکِ هٌاتؼی اضافِ   RSS feed .کردُ ٍ اطالػات را در اختیارتاى قرار هی دّذ 

ًیاز هی   Rss readerتِ ًرم افسار   Rssترای اظتفادُ از . ؼَد تِ طَر فؼال تِ رٍز هی ؼَد

 .تاؼذ

 
 



 جستجَی تشکیثی هٌفشدsingle citation Matcher  
 
جستجَی تشکیثی گشٍّی Batch citation Matcher 

Pubmed Tools 



Single citation Matcher 

 نام کامل یا اختصار ژورنال

 یک جعتجَی ترای ٍیصگی ایي .اظت دردظترض صفحِ از کِ اظت هذ پاب ّای ٍیصگی از یکی جعتجَ ایي

 تازیاتی قاتل اختصار صَرت تِ شٍرًال ًام .ؼَد هی اظتفادُ دارین هذرک آى از کِ اطالػاتی تا خاؾ هذرک

 .تاؼذ هی



  خَد تقاضای ٍ کشدُ هحذٍد  pmc یا هذ پاب دسپایگاُ سا خَد  اطالػات تَاًیذ هی فشم ایي دس

 سا آى تا هتٌاسة فایل ٍ ًوَدُ هطشحstring کادس دس اهذُ ریل ضکل دس کِ قالثی تشاساس سا

 ایي داسیذ ًیاص هَسد هذسک هَسد دس ًاقصی اطالػات صهاًیکِ .ًواییذ آپلَد جستجَ تشای

 .تاضذ هی هٌاسة جستجَ

Batch Citation Matcher 




