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کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم
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Index Medicus

National)آمریکاپزشکیملیکتابخانه Library of Medicine)
هدفبابخانهکتااین.شودمیمحسوبدنیاپزشکیکتابخانهبزرگترین

انجامیبراپیراپزشکیوپزشکیحوزهکاربرانبهالزماطالعاتارائه
اطالعاتدرمانوسالمتیهایمراقبتانجاموپژوهشآموزش،

گردآوریراکیپیراپزشوپزشکیحوزهمعتبرمجالتمقاالتکتابشناختی
واپچمدیکوسایندکسعنوانتحتچاپیمجلدیکقالبدرونموده

.دادقرارکاربراناختیاردر
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Medline

وبتحتنسخهIndex Medicus
پزشکیعلومحوزهدراطالعاتیهایبانکترینرایجازیکی
کیدندانپزش/ماماییوپرستاری/پزشکیشاملموضوعیپوشش/

...واهیآزمایشگعلوم/بهداشت/شناسیمیکروب/داروسازی/دامپزشکی
5600کندمیایندکسژورنال.
27رکوردمیلیون
70%یسیانگلزبانبههامقاله
82%چکیدهدارایرکوردها
11کندمیایندکسراایرانیمجلهعنوان.



ریقطازرایگانصورتبهوعمومبرایمدالینبهدسترسی1996سالاز
.شدفراهمپابمد

کنولوژیتبیواطالعاتملیمرکزآنکنندهتولیدNCBIبهوابسته
.آمریکاستپزشکیملیتابخانهک
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PubMed



PubMed Central
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 میالدی ایجاد شد2000از سال
های ای که منتج از گرنتهر مقالهNational Institute Health

.چاپ شودopen accessباشد، مقاله حاصل از آن باید در یک ژورنال 
 آرشیو الکترونیکی مجالتopen access
4.1میلیون مقاله
دسترسی رایگان و آزاد به مقاالت علمی: اصل اولیه
70شودعنوان مجله ایرانی ایندکس می.



Database                        Content  

Interface
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User Internet
User Interface

PubMed

Database
(NLM Book

Shelf)

Database
(Medline) Database

(PubMed 
central)
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www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

جعبه جستجو

ه راهنمای استفاد
پابمد

راهنمای پابمد
تهجستجوی پیشرف
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NCBIهای  دیگر پایگاه

جستجوی مجالت

سرعنوانهای موضوعی 
پزشکی

ا برای جستجوی انواع مقاالت ب
های بالینی، مروری جنبه

کیمند، دیدگاه ژنتیک پزشنظام

 clinicalاتصال به 

trial.gov



Boolean operators

AND

OR

NOT
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Pregnancy AND smoking
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Diet OR nutrition
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cancer NOT child



Truncation:

diabet*

Wildcard:

Wom?n

Phrases:

“wisdom teeth”
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شیوه جستجو ساده
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صفحه جستجوی پیشرفته

:دالیل استفاده از این شیوه جستجو
های ایندکسمروری بر واژه•
asthma [ti]:در فیلد خاصی جستجو کنیم•
ترکیب جستجوها با جستجوهای قبلی•
نمایشی ازنتایج جستجوهای قبلیپیش•
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در جستجوی پیشرفتهIndex Listکاربرد

تتعداد مقاال+ نمایشی الفبایی از موضوع مورد نظر شما
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:  ندهبرای جستجوی مقاالت یک نویس
لد تایپ نام نویسنده و انتخاب فی

Author
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قبلیترکیب جستجوها با جستجوهای



وعهایموضیاموضوعتریناختصاصیهمراهبهمقالههرمشخصات
وشودمیمدالیناطالعاتیپایگاهوارد(keywords)آن

اییالفببصورتاصطالحنامهایندرکلیدیهایواژهاینمجموع
.شوندمیعرضهوتنظیم

وندارداستاهایاصطالحکهکندمیکمکشمابهاصطالحنامهاین
.بشناسیدراپزشکیحوزهارجح

برایارواژهترینمناسبتوانیدمیاصطالحنامهاینازاستفادهبا
دیگردرحتیومدالیناطالعاتیپایگاهدرخودجستجوی
.بیابیداینترنتجستجویموتورهای
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MeSH



Prevalence + brain cancer

Prevalence + brain tumor

Prevalence + brain neoplasms

Prevalence + brain malignancy 
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های آموزشی تهرانبررسی شیوع سرطان مغز در بیمارستان



بخش زیر 3این قسمت با هدف جستجوی خاص برای پزشکان طراحی شده است، به 
:شودتقسیم می

Clinical study categories

پزشک دانشگاه R. Brain Haynesفیلترهای آن بر اساس تحقیق انجام شده توسط 
McMasterتجو فراهم بندی برای جسدر این بخش پنج دسته. در کانادا ساخته شده است

:شده است
Etiology

Diagnosis

Therapy

Prognosis

Clinical prediction guideline

24

PubMed Clinical Queries



Systematic Review
مند و ای نظاماین ویژگی برای کمک به پزشکان فراهم شده تا بتوانند مروره

.مقاالت مشابه آن را بیابند

Medical Genetic Searches

جستجو مرتبط با تحقیقات و اطالعات ژنتیکی را در پزشکیمقاالت 
.کندمی
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Clinical trial اطالعاتی در مورد اهداف آزمایش، شرکت
ها و اطالعات جزئیکنندگان در آزمایش، محل و شماره تلفن آن

.دهددیگری به شما ارائه می
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Clinical trial.gov


