
 مدالين



 MEDLINE چيست؟ 

 ميالدي1948ميليون مقاله از  24يگاه اطالعاتي حوزه پزشكي حاوي بيش از پا 
 تاكنون

 قابل دسترس به طور رايگان در محيط اينترنت 
 مريکا و هفتاد  مجله تخصصي معتبر 5600ي بيش از مقاله ها

 
منتشر شده در ا

 کشور جهان
پرستاری و / علوم پايه/دندانپزشکی/ پزشكي های موضوعات مختلف حوزه در  

 دامپزشکی و پيراپزشکی/ ماماي  ی
 85 %يسي مقاله ها به زبان انگل 
 75 %مقاله ها خالصه هم دارند. 
 



 

 PUBMED چيست؟ 

محيطي كه به شما امكان جستجو و يافتن مقاله هاي پايگاه •
 .را مي دهد MedLine اطالعاتي

ت و روزانه بطور رايگان در دسترس كليه كاربران اينترنت اس•
ن انجام می شود3.2

 
 .ميليون دفعه جستجو در ا

ن مركز ملي اطالعات بيو•
 
 NCBI كنولوژي تتوليد كننده ا

مريكاست
 
  .وابسته به ك تابخانه ملي پزشكي ا

اين مركز پايگاههاي اطالعاتي ديگري نيز توليد مي كند كه از •
 حتوايمطريق اين محيط 

نها قابل جستجو مي باشد 
 
 .ا



www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 



 عنوان

 

 جعبه جستجو

 



راهنمای  
 استفاده پابمد

جستجوی  
 پیشرفته

کتابچه  
 راهنمای پابمد

دریافت فضای  
 مجازی  



های  پایگاه
 NCBIدیگر 

سرعنوانهای  
موضوعی  
 پزشکی

جستجوی  
 مجالت



Molecular Modelling Database (MMDB)  

Protein sequences  

Human Genome project 

 PubMedپایگاههای دیگر قابل جستجو در محیط 



   PubMedساير پايگاههای اطالعاتی قابل جستجو در محيط 

• ProbeSet - Gene Expression 
Omnibus (GEO)  
3D Domains - domains from 
Entrez Structure  
UniSTS - a unified, non-
redundant view of sequence 
tagged sites (STS)  
Domains - Conserved Domain 
Database (CDD)  
SNP - single nucleotide 
polymorphisms  
Journals - journals in Entrez  
UniGene - non-redundant gene 
oriented clusters 

  
Structure - three-imensional 
 macromolecular structures  
Genome - complete genome assemblies  
PMC - PubMed Central  
OMIM Online Mendelian Inheritance 
 in Man - catalog of human genes and  
genetic disorders  
Taxonomy - organisms in Protein or 
 Nucleotide  
Books - BookShelf online books  
PopSet - population study data sets  
 
 



 چگونه مي توان در مدالين جستجو كرد؟

  تعيين استراتژي جستجو•

 تعيين جستجو مورد موضوع   با مرتبط مفاهيم يا مفهوم بايستي مدالين در جستجو شروع از قبل
 .شوند

 اثرات سيگار بر ناهنجاريهای جنينی: موضوع تحقيق  

:مفاهيم   

  smoking/cigarette/tobacco/nicotine/fetus/ 

abnormalities/birth defects… 

خود را براي  موضوعهاي اصلي و فرعييعني  واژه هاي كليديبا تعيين مفاهيم مي توانيد 2.   
 .جستجو انتخاب كنيد

 .سپس با توجه به امکانات جستجوی مدالين واژه های کليدی را ترکيب می کنيم.  3

 

 
.  
 



 PubMedانواع روشهای جستجوی مدالين  در 

 

وي ساده يك واژهججست  

جستجوي تركيبي واژه ها با استفاده از AND/OR/NOT  

 هچكيده مقال/ نويسنده / جستجو ي واژه در عنوان... /  

ستجوي واژه هاي مورد نظر شما در اصطالحنامه استاندارد پزشكيج MeSH  

جستجو مجله مورد نظر شما در پايگاه اطالعاتي مجالت Journals 

Database   

 

 
 

 



 شيوه هاي انتخاب و جستجوى واژه

كليدي واژه همان بريد، مي بكار تحقيق موضوع  توصيف براي كه اي واژه ساده جستجوي در 
  pregnancy يا headache مانند .شماست

 مانند باشيد، داشته نياز موضوع  توصيف جهت واژه چندين يا دو به است ممكن 

headache  و Aspirin     

مانند كلماتي از واژه دو تركيب براي صورت اين در AND/ OR/ NOT عنوان به كه 
 :مثال .كنيد استفاده معروفند، منطقي اپراتورهاي

headache AND pregnancy 

 مثال .كنيد استفاده گيومه از عبارت يك جستجوي براي: 

“radiation injuries”  

 نك ته  .شوند مي جستجو هم كنار در واژه دو دوم، مورد در                     



 
 

 عملگرهای بولی

 

Pregnancy AND smoking  
دراين مثال به مقاالتی نياز است که هر دو واژه در يک مقاله 

.باشد    



Diet OR nutrition   
.دراين مثال به مقاالتی نياز است که هريک از واژه ها را شامل شود   



Cancer NOT child   
و کلمه است ستجو تنها شامل کلمه اول ل جدر اين مثا 

.می شودبعدی از نتايج حذف    



 يک يا دو  واژه را در محل مخصوص تايپ کنيد 
 .را کليک کنيد searchسپس دگمه 



 نگاهی نزديک تر بر شروع يک جستجو در مدالين  

Enter search 
terms here 

Then press the 
search button 



   نتيجه جستجو

 عنوان مقاله

 نویسنده

 عنوان مجله
 سال نشر



تغییر شکل 
نمایش مشخصات  

 مقاالت

ترتیب مقاالت بر  
 :اساس

 ذخیره نتیجه 



نتیجه بر اساس 
 سال انتشار

جستجو واژه در 
 عنوان مقاالت

مقاالت فول 
 تکست

جستجوی واژه در 
 سایر پایگاهها

 ساختار جستجو

فعالیتهای انجام 
 شده



 فيلتر کردن نتايج جستجو



 نوع دسترسی نتايج جستجو

فولتکست با پرداخت 

 هزینه 

 فقط چکیده مقاله

 فولتکست رایگان



نمايش چکيده مقاله واطالعات ک تابشناختی ، ذخيره و ارسال 
   مقاالت

مشخصات 

 مقاله و چکیده

نوع انتشار و 

 موضوعات مش

 دسترسی به متن مقاله

 مقاالت مرتبط

 مقاالت رفرنس دهنده



field -specific searching  
 جستجو در فيلدهای مخصوص

 سال/مقاله زبان/مقاله عنوان )مانند مخصوصي فيلدهاي در جستجو با را خود جستجوي دامنه توانيد مي
ن نظاير و MeSH اصطالحنامه موضوعهاي و نشر

 
 .نماييد محدودتر ا

   مقاله عنوان در جستجو•

 food[ti] AND drug[ti]  

 مقاله زبان در جستجو•
common cold[ti] AND eng[la] 

 مقاله نشر تاريخ در جستجو •

gene therapy[ti] AND 2000:2002[dp] 

  MeSH پزشكي اصطالحنامه در جستجو •

        breast neoplasms[mh]         



 پر كاربرد ترین نشانه هاي فیلد
Affiliation [AD] 
All Fields [ALL] 
Author [AU] 
Corporate Author 
[CN] 
Entrez Date 
[EDAT] 
Filter [FILTER] 
First Author Name 
[1AU] 
Full Author Name 
[FAU] 
Grant Number 
[GR] 
Investigator [IR] 
Issue [IP] 
Journal Title [TA] 
Language [LA] 
Last Author [LASTAU] 
MeSH Date [MHDA] 
MeSH Major Topic [MAJR] 
MeSH Subheadings [SH] 
MeSH Terms [MH] 
NLM Unique ID [JID] 
Other Term [OT] 

 
 
Personal Name as Subject 
[PS] 
Pharmacologic Action MeSH 
Terms [PA] 
Place of Publication 
[PL] 
Publication Date 
[DP] 
Publication Type 
[PT] 
Publisher Identifier 
[AID] 
Secondary Source 
ID [SI] 
Subset [SB] 
Substance Name 
[NM] 
Text Words [TW] 
Title [TI] 
Title/Abstract 
[TIAB] 
Transliterated Title 
[TT] 
Volume [VI] 



 گزينه مقاله های مرتبط چيست؟



  گزينه مقاله هاي مرتبط در مدالين 

Related articles 

  related articles عبارت مقاله هر نييپا صفحه، روي جستجو نتايج شدن ظاهر با•
  .خورد مي چشم به

 تحقيق موضوع  به ديگر موارد از مقاله دو يا يك كه شويد مي متوجه ها مقاله مرور از پس•
 مقاله موضوع  با مرتبط هاي مقاله فوق، گزينه روي كردن كليك با .باشند مي نزديك تر شما

  .شود مي ظاهر صفحه روي شما انتخابي

ن مفهوم•
 
   .قبلي جستجوي از خاصتر جستجوي  ي : ا

 دهيد ادامه مطلوب نتيجه به رسيدن تا توانيد مي را روند اين     

.  

 نك ته
Related articles: “Give Me More Like 



 جستجوی پیشرفته

 

اضافه 

 کردن واژه

 انتخاب فیلد مورد نظر

انتخاب واژه بعدی با 
 توجه به عملگرهای 

search گزینه + بولی   

نمایه ای از لیست واژه 

 های مشابه قبلی 



 برای جستجوPubMedخدمات و امکانات ديگر 

Journals Database 
  
 
MeSH Database  
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh


Journals database link? 



MedLine Journals Database 

ورود یک مشخصه از 

 مجله و گزینه جستجو



عنوان متفاوت از  6:و صفحه نتايج  Lancet :تايپ نام مجله( 1

Lancet 



   انتخاب يک مجله(2



و  Add to search builderمقابل نام هر مجله کليک روی گزينه ( 3

غاز جستجو pubMedانتخاب 
 
 و ا



تعداد کل مقاله های مجله انتخاب شده در مدالين از جديدترين ( 4
 به قديمی ترين   



يا می خواهيد واژه خود را فقط در اين مجله جستجو کنيد؟
 
 ا

•  تايپ عبارت زير در نوار جستجو

• "Lancet Oncol"[Journal] AND smoking 

 عنوان مجله
 واژه مورد جستجو

در مجله   



 برای جستجوPubMedخدمات و امکانات دیگر 

 

Journals Database  
 
MeSH Database  
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh


 تعريف و كاربرد اصطالحنامه

اصطالحنامه معادل فارسي تزاروس از ريشه يوناني treasury  

 مجموعه اي از واژه هاي رايج و معتبر در يك يا چند رشته علمي كه عالوه بر نظم الفباي  ي داراي
 .ساختار سلسله مراتبي نيز است

 در اين مجموعه ارائه مي شود( اعم و اخص/ مرتبط ها/ مترادفها) انواع روابط بين واژه ها.  

ن هدايت مي كند
 
 مثال. شما را از يك اصطالح غير رايج و غير علمي به اصطالح گزيده و معتبر ا

cancer See Neoplasm  

مد مي شود
 
  .بطور مستمر ويرايش و روزا

كليد يك جستجوي دقيق در محتواي مقاالت پايگاههاي اطالعاتي مانند مدالين است. 



   MeSHاصطالحنامه استاندارد پزشکی  

MeSH از که همانگونه و است پزشکی پژوهشهای در مفيد و توانا ای وسيله 
ن نام
 
يد می بر ا

 
 و پزشکی حوزه استاندارد و معتبر اصطالحات از ای مجموعه ا

ن به وابسته های رشته
 
 (اصطالح 19000 از بيش). است ا

ن موضوعهای يا موضوع  ترين اختصاصی همراه به مقاله هر مشخصات
 
  ا

(keywords) کليدی های واژه اين مجموع  و شود می مدالين اطالعاتی پايگاه وارد 
  .شوند می عرضه و تنظيم الفباي  ی بصورت اصطالحنامه اين در

را پزشکی حوزه  ارجح و استاندارد اصطالحهای که کند می کمک شما به اصطالحنامه اين 
   .بشناسيد

پايگاه در خود جستجوی برای را واژه مناسبترين توانيد می اصطالحنامه این از استفاده با 
   .بيابيد اينترنت جستجوی موتورهای ديگر در حتی و مدالين اطالعاتی

 



MeSH Database link? 



  MeSHجستجو در اصطالحنامه  

hematology 



ن MeSHسرعنوانهای موضوعی اصلی 
 
 به همراه تعريف ا



و همراه موضوعهای فرعی  hematologyسرعنوان اصلی 
 طبقه بندی موضوعی



 + (subheadings) انتخاب موضوعهای فرعی 
 Add to search builder  گزینهو انتخاب 

 search pubmed 



 MeSHنتيجه جستجو از طريق 
انجام جستجو در 

 عنوان مقاالت

فیلتر کردن نتیجه 

 جستجو



Medline Free E-Books List 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books


  نمونه ای از يک صفحه ک تاب الک ترونيکی در مدالين



 انتقال مشخصات مقاالت به اند نوت

 



 نرم افزار اند نوت





  

 عزیزانتوجه شما تشکر از 


