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مرکز ملی اطالعات زیست فناوری 

NCBI: National Center for Biotechnology Information

ایاالت متحده امریکایکی از مراکز و شاخه های کتابخانه ملی پزشکی 

PUBMED  کلمهترکیب دو

PUB کلمهمخففPUBLIC  به معنای عمومی

MED کلمهمخففMEDLINEاست.



اطالعاتیپایگاههایمقالهیافتنوجستجوامکانشمابهکهمحیطیMedLine

.دهدمیرا

جستجودفعهمیلیون3.2روزانهوتاساینترنتکاربرانکلیهدسترسدررایگانبطور

.شودمیانجامآندر

PubMed



PubMedجستجو در 

تعيين اسرتاتژي جستجو

موردمفهوم یا مفاهیم مرتبط با  موضوع از شروع جستجو در مدالین بایستی قبل -1
.تعیین شوندجستجو 

اثرات سیگار بر ناهنجاریهای جنینی: موضوع تحقیق
:مفاهیم 

smoking/cigarette/tobacco/nicotine/fetus/

abnormalities/birth defects…

را برای خودموضوعهای اصلی و فرعییعنی واژه های کلیدیتعیین مفاهیم می توانید با -2
.جستجو انتخاب کنید

.با توجه به امکانات جستجوی مدالین واژه های کلیدی را ترکیب می کنیمسپس -3



انواع روشهای جستجوی مدالين  

PubMedدر 

وی ساده یك واژهججست

جستجوی ترکیبی واژه ها با استفاده ازAND/OR/NOT

 هچکیده مقال/ نویسنده / جستجوی واژه در عنوان... /

ستجوی واژه های مورد نظر شما در اصطالحنامه استاندارد پزشکیجMeSH

جستجو مجله مورد نظر شما در پایگاه اطالعاتی مجالتJournals Database  



استفاده از عملگرها

برایکههستندکاراکرتهايیياعالئم:(Operators)عملگرها

بکارهاکليدواژهترکيب

بهيافنتدستبرایاطالعاتیبانکهایجستجویدروروندمی

AND)بولیعملگرهای.شوندمیاستفادههبرت،نتيجه , OR, NOT)

.باشندمیعملگرهاهایمنونهمعروفرتيناز

AND مثال.هر دو واژه باید در سند موجود باشد:

 smoking AND lung cancer

OR مثال. حداقل یکی از واژگان موجود باشد:

 smoking OR lung cancer

Notمثال. واژه موجود نباشداین:

 smoking NOT lung cancer



عملگرهای بولی

دراين مثال به مقاالتی نياز است که 

.هر دو واژه در يک مقاله باشد

smoking AND lung cancer



دراين مثال به مقاالتی نياز است که هريک از 

.واژه ها را شامل شود

smoking OR lung cancer



ستجو تنها شامل ل جدر اين مثا

و کلمه بعدی از است کلمه اول 

.می شودنتايج حذف 

smoking NOT lung cancer



باشدروشن Caps Lockتوجه داشت که هنگام تایپ این عملگرها کلید باید 

ل که عین عبارت را برای ما جستجو کند باید آن را داخهمواژه در کنار دو برای جستجوی 

.بگذاریم( “)کوتیشن 

:مثال

“lung cancer”

“Metabolic syndrome” 

“Fatty liver”



www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

جعبه جستجو

وي ساده يک واژهججست



یک یا دو  واژه را در محل مخصوص تایپ کنید 
.را کلیک کنیدsearchسپس دکمه 



جستجوی 

پیشرفته

کتابچه راهنمای

پابمد

ه راهنمای استفاد

پابمد

PubMedجستجو در 



NCBIهای  دیگر پایگاه

جستجوی مجالت

یسرعنوانهای موضوعی پزشک

برای جستجوی انواع مقاالت با 
، مندهای بالینی، مروری نظامجنبه

دیدگاه ژنتیک پزشکی

 clinicalاتصال به 

trial.gov



عنوان مقاله

نویسنده

نشر، عنوان سال 

مجله

PubMedجستجو در 



(کردنحمدود)فیلرت کردن 
 مطالعه، سالبر اساس نوع

...مطالعه و 



مقالهPDFدسترسی به فایل 



جستجوی پیشرفته



جستجوی پیشرفته



مشاهده مقاالت با فرمت 

دلخواه

مشاهده مقاالت با فرمت دلخواه



آیا می خواهید واژه خود را فقط در یک مجله خاص  
جستجو کنید؟

تايپ عبارت زير در نوار جستجو  •

• “PloS one "[Journal] AND smoking "[Title] 



•MeSHآیدیمبرآننامازکههمانگونهواستپزشکیپژوهشهایدرمفیدوتواناایوسیله

استآنبهوابستههایرشتهوپزشکیحوزهاستانداردومعتبراصطالحاتازایمجموعه

(اصطالح19000ازبیش)

وارد(keywords)آنموضوعهاییاموضوعتریناختصاصیهمراهبهمقالههرمشخصات•

تبصوراصطالحنامهایندرکلیدیهایواژهاینمجموعوشودمیمدالیناطالعاتیپایگاه

.شوندمیعرضهوتنظیمالفبایی

راپزشکیحوزهارجحواستاندارداصطالحهایکهکندمیکمكشمابهاصطالحنامهاین•

.بشناسید

گاهپایدرخودجستجویبرایراواژهمناسبترینتوانیدمیاصطالحنامهاینازاستفادهبا•

.بیابیداینترنتجستجویموتورهایدیگردرحتیومدالیناطالعاتی

MeSHاصطالحنامه استاندارد پزشکی 



MeSH database link?



به همراه تعریف آنMeSHسرعنوانهای موضوعی اصلی 



Meshاستراتژی جستجو بر اساس 



انتقال مقاالت به اند نوت



ارسال مقاالت به ایمیل 

خود

دبه ایمیل خومقاالت یافت شده  ارسال 



Web of science, ISI, Clarivate Analytics

ISIآی اس آی  

Institute for Scientific Information

 توسط گارفیلد در امریکا تاسیس شد1958موسسه اطالعات علمی در سال.

یکی از موسسات معتبر جهانی در زمینه معرفی مقاالت علمی در حوزه های مختلف است.

  موسسه اطالعات علمی آمریکا واقع در فیالدلفیا

 توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد1958در سال  .

 به شرکت 1992در سالThomson Reuters واگذار شد

یکی از مؤسسات معتبر جهانی در زمینه معرفی مجالت علمی در حوزه های مختلف است.



Web of science, ISI جستجو در



Web of science, ISI جستجو در



Web of science, ISI جستجو در



Web of science, ISI جستجو در



Scopus

 ار  به عنوان بزرگترین پایگاه داده چکیده و استنادی آغاز بک2004پایگاه اسکوپوس در سال
.نمود

 مجموعه بانك اطالعاتی اسکوپوس محصول انتشاراتElsevier است که استفاده از آن
.نیازمند اشتراک و پرداخت هزینه می باشد

محتوای پوششی پایگاه شامل:
 ناشر بین المللی5000عنوان از بیش از 21500بیش از
280نشریه تجاری
562سری کتاب
 میلیون مقاالت کنفرانس8حدودا

محاسبهH-Index نویسندگان
 ، اسکوپوس اغلب دید جامعی از برون دادهای پژوهشی جهان در همه ی رشته های علوم

.تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی، هنرو علوم انسانی ارائه می دهد



.خود وارد نمایید URLبرای استفاده از این پایگاه آدرس زیر را در 

www.scopus.com

یا

.اه شویداز طریق پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس زیر وارد پایگ

http://diglib.hums.ac.ir/

روش های ورود به پایگاه اسکوپوس

http://www.scopus.com/


Scopus



Scopus



استراتژی سرچ

Scopus



Magiran







Google Scholar

Google   جستجوگر علمی را ارائه کرده است که از همه  جستجوگرهای علميی فعليی

. جامعترو کاملتراست

Google Scholar          این امکان را به شما ميی دهيد کيه جسيتجوی کياملی در منياب

.دانشگاهی، علمی و کتابخانه ای موجود در شبکه انجام دهید

ه صيورت  ، نتایج آن بر اساس پاسخ به سؤال شما بي جستجو میکنیدوقتی که کلمه ای را 

عيداد  ویژگی بخصوص این موتيور جسيتجو، ارائيه ت   . اولویت بندی نمایش داده می شود

منياب  اسيتنادی  گيران    سيرویس هيای   ها است کيه از  citeیا همان رجوع به مقاالت

Scopusقیمتی مانند  , Web of scienceمی باشد.



تعداد مقاالت یافت شده

Google Scholar



ذخیره مقاله.1

....ارسال به اندنوت  و.  2

.موارد رجوع به این مقاله را نشان می دهد: استناد. 3

ی کنددیگر مقاالت مربوط با موضوع این مقاله را بازیابی م: مقاالت مرتبط.4

1 2 3 4

عنوان مقاله



SID: Scientific Information Database
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی



SID





Cochrane



Cochraneجستجوی پیشرفته



Cochraneجستجوی پیشرفته در 

محدودسازی 



http://wosg.ir/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.cochranelibrary.com/

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

https://www.sid.ir/

https://www.magiran.com/

آدرس اینترنتی پایگاههای علمی

http://wosg.ir/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.sid.ir/
https://www.magiran.com/



