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 ، 22222222-2تلفن:  

. با استفاده از کلید وازه و یا کلید واژه های مناسب          3

در قسمت مشخص هدف خود را جستجو کنیبد. در           

ایببق قببسمت میتواجیببد ججببت جببستجوی بجببت  از          

و جبب) )    (OR(، یببا )   ANDوَ ) عملگ هبباین جرببی      

NOT .استفاده کنید ) 

. کلید واژه هبا و مفباهیم مبشابجن ب ایتباا جمایب)              4

میشود ک) میتواجد ججت رسیدا بب) هبداتاا کمب             

 کننده باشد. 

. مقاالت متعددی با عناویق و ویژگن های مبتبعبددی             5

 یاات میشود.  

 . ب  اساس هدف خود مقال) مورد جر  را اجتخاب کنید.6

 custom. از گزین) سمت چپ تبتبت عبنبواا                7

range     من تواجید مقاالت مورد جیاز خود را ب  اسباس

 زماا جیز متدود و جستجوی زماجن هم اججام دهید.

عالوه ب  ایق در قسمت چپ من تواجید ببا اجبتبخباب                

دست سن ب) چکیده مقال)، یا کل مقال) جوع جسبتبجبوی         

 خود را دقیق ت  کنید. 
 

 جستجوی ساده در پاب مد

                                                



 مقدمه 
بزرگت یق کتاببخباجب)      (NLM)کتابخاج) ملن پزشکن آم یکا   •

پزشکن دجیا متسوب من شود. رسالت ایق کتابخاج) ک)          

ب) عنواا ی  موسس) غی اجتفاعن عمل من کنبد، اراهب)            

اطالعات الزم ب) کارب اا حوزه پزشکن و پی اپزشبکبن          

ب ای اججام پژوهش، آموزش و اججام مب اقب بت هبای             

 سالمتن و درماجن است. 

کلی) متوا و منابع پزشکن منتشب   9771ایق کتابخاج) از سال     •

شده در س اس  دجیا را اعم از کتاب، مجالت عبلبمبن،              

تصاوی  پزشکن، میک وایلم، گزارشات علمن و ... را            

 ذخی ه و در اختیار کارب اا ق ار من دهد.

ب  اساس ایق هدف، ایق کتابخاج) اطالعات کتابشبنباخبتبن            •

مقاالت مجالت معت   حوزه پزشکن و پی اپزشبکبن را           

گ دآوری جموده و در  قال  ی) مجلد چباپبن تبتبت                

چاپ و در اختیار کباربب اا    ”ایندکس مدیکوس “عنواا  

ایق مجموع) ب) هم اه چبکبیبده     9164ق ار داد. از سال      

 ”مبدالیبق   “مقاالت ب) شکل لوح اش ده و با عنبواا           

ب) بعد جیز دست سن ب) ایبق    9116منتش  گ دید. از سال  

مجموع) ب ای عموم و ب) صورت رایگباا از طب یبق              
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 دستیابن است.

            ب) منرور داشتق ی  جستجوی مواق و راحت در پباب

مد بجت  است با استفاده  از عملگ های زی  ک) تبویبیب         

داده شده است کلید واژه های خبود را در پباب مبد               

جستجو کنید تا بتواجید ی  جستجوی ساده ی مبوابقبن            

 داشت) باشید.

 AND    :              قاالتی  ه ه 

 .     ب         ا ش  ی  ه 

 

 

 NOT   :       قاالتی  ه        ل 

          لی فا   عبا ت   م      

 ه ت   
 

 OR   :       ب  ی  افت     عباا ت

هم  ع ی     ا   ا ه اه         

 ج تج  به  ا   ی     

  

 

 

            باید توجه داشت که هنگام تایپ این عملگرهاا((

  روشن باشد.((Caps Lock کلید 
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جستجو  Googleرا در  PubMedابتدا واژه  .9

 کنید و یا مستقیما از ط یق لین   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed   د

 پاب مد شوید.
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