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قا پنج استنادات جدید هر روز به استنادات قبلی اضافه می شوند که ساب•

.روز در هفته استنادات بروز می شد
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What’s in PubMed?

includes: 

• records for online books & chapters

• out of scope articles



What is MEDLINE?



1964 – MEDLINE

پایگاه استنادی مقاالت مجالت بیومدیکال

....مدالین..... مدالرز..... ایندکس مدیکوس 



ه استمدالین بانک استنادی مقاالت مجله های بیومدیکال منتشریافت•

.مجله را بطور جاری ایندکس می کند5600مدالین بیشتر از •

مجالت باید توسط کمیته مرور تایید شوند•

استفاده می کنند که MeSHبرای نمایه سازی مقاالت از اصطالحنامه •

.مقاله نمایه سازی می شود50000ماهانه 

.بیشتر استنادات از مقاله های انگلیسی زبان است•



د؟چه کسانی مجالت را برای ایندکس شدن در مدالین تایید می کنن

کمیته مرور فنی انتخاب متون

متخصصین و کتابداران حوزه علوم پزشکی•

سه بار در سال جلسه دارند•

عنوان عنوان را در هر جلسه مرور می کنند180تقریبا •

.درصد عناوین مرور شده انتخاب می شوند25تا 20و با دقت •



MEDLINE Licensees



یک رکورد مدالین 

(اطالعات کتابشناختی )



چگونه در پابمد جستجو کنیم؟



نیازاشمکهآنچهشناساییجستجو،یکشروعبرایراهترینساده•

گر،دیعبارتبه.استکنیدتحقیقآندربارهخواهیدمییادارید

چیست؟شماجستجویهدف

.در مورد موضوع تحقیق را فراهم می کندجزییات ، هدف•

دارمنیازبزرگساالنغذاییرفتاربهراجعهاییمقالهبهمن:مثال



:  برای شروع هر جستجویی

. دهدمیارائه که مقاالت پژوهشی را براساس موضوعی که انتخاب کرده اید پایگاه اطالعاتی باشید دنبال یک به •

:باشدحاصل کنید که یافته های شما شامل موارد زیر اطمینان •

مطالعات بالینی

مرور های سیستماتیک



:تندزیر برای پژوهشهای مبتنی بر شواهد ایده آل هساطالعاتی های پایگاه •

•PubMed

•CINAHL

•Medline



سرعنوان موضوعی مربوط را برای موضوع پژوهش خود تعیین کنید•

.پایگاههای اطالعاتی مختلف سر عنوا نهای مختلفی استفاده می کنند•

.استفاده می کنندMeSHموضوع پزشکی سر عنوان از Medlineو  PubMed،CINHALپایگاه های داده مانند •

http://www.nlm.nih.gov/

http://www.nlm.nih.gov/


The NLM Controlled Vocabulary

Medical Subject Headings 
(MeSH)



( :MeSH)سر عنوان های موضوعی پزشکی 

مفاهیم حاضر در متون بایومدیکال را توصیف می کند•

موضوع مقاالت مجالت را برای مدالین توصیف می کند•

برای فهرست بندی کتب و منابع سمعی و بصری استفاده می شود•

توسط محققین استفاده می شود•

ساالنه ویرایش می شود•

نمایه سازی متون بایومدیکال را یکدست و هماهنگ می کند•



MeSH Headings (مثال ها)

• Lung Neoplasms

• Erythrocytes

• Quality of Life

• Diabetes Mellitus

• Ascorbic Acid

• Birth Order

• Glycolysis

• Patient Dropouts



MeSH Entry Terms (مثال ها)

Entry Terms:

• Neoplasms, Pulmonary 

• Neoplasm, Pulmonary 

• Pulmonary Neoplasm 

• Neoplasms, Lung 

• Lung Neoplasm 

• Neoplasm, Lung 

• Pulmonary Neoplasms 

• Lung Cancer 

• Cancer, Lung 

• Cancers, Lung 

• Lung Cancers 

• Cancer of Lung 

• Pulmonary Cancer 

• Cancer, Pulmonary 

• Cancers, Pulmonary 

• Pulmonary Cancers 

• Cancer of the Lung

Lung Neoplasms
Tumors or cancer of the LUNG.



MeSH 
Tree in 
Use



MeSH 
Tree in 
Use



Subheadings (مثال ها)

• Lung Neoplasms/diagnosis

• Erythrocytes/classification

• Quality of Life/legislation and jurisprudence

• Diabetes Mellitus/rehabilitation

• Ascorbic Acid/secretion

• Birth Order/physiology

• Glycolysis/genetics

• Patient Dropouts/psychology





The MeSH Database



و Meshصفحه اول 

Subheadings





Query: nutrition behavior in adolescents 

DropازNCBIصفحهدر Menu،MeSH

بطورراکلیدواژههروکنیممیانتخابرا

درراآنمرجحاصطالحوکردهتایپجداگانه

MeSHیابیممی.



 Searchکلیک می کنیم و بعد Add to search builderبعد از شناسایی کلید واژه مناسب، بر عبارت •

Pubmedانجام می دهیم.

این عملیات را برای همه کلید واژه ها انجام می دهیم•



در قسمت جستجوی پیشرفته، جستجو را خاص تر کنید



ایج برای محدود کردن دامنه جستجو و بازیابی نت

 Limitationمرتبط تر می توان از فیلتر ها و 

استفاده کرد



.  کنیدپس از بررسی و انتخاب آن مقاالت که مربوط به جستجوی شما هستند، می توانید انتخاب خود را ذخیره•

:شوداین میتواند با دو راه انجام . ذخیره مقاالت انتخابی شما آسان است

کنید، که به طور موقت آنها ارسال clipboardمی توانید سوابق مورد نیاز خود را انتخاب کنید و آنها را به شما 1.

.را در طول زمان انجام جستجوی شما ذخیره می کند



.  ذخیره کرد my bibliographyرکوردها را می توان به طور دائمی با ارسال آنها به . 2



خود را وارد شویدMy NCBIیعنی در . برای اینکار باید وارد پروفایل شخصی خود شوید•



My NCBIبا Pubmedشخصی سازی 

My NCBI اجازه می دهد :

(Collections, My Bibliography)رکورد ها را ذخیره کنید •

•(Saved Searches)جستجوهایتان را ذخیره کنید

(Filters, My NCBI Preferences).نتایج جستجویتان را شخصی سازی کنید•



در قسمت تنظیمات جستجو می توانید نحوه نمایش نتایج را ببینید و تغییر دهید



یک رکورد با چکیده
فول تکست مقاله



فول تکست مقاله





Question?


