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 مقذمٍ

سػالر ایي کساتخاًِ . تضسگسشیي کساتخاًِ خضؿکی دًیا هحؼَب هی ؿَد NLM  اهشیکاکساتخاًِ هلی خضؿکی 

تِ کاستشاى حَصُ خضؿکی ٍ  اعالػاذ الصمکِ تِ ػٌَاى یک هَػؼِ غیشاًسفاػی ػول هی کٌذ، اسائِ 

ایي کساتخاًِ اص . ٍ دسهاًی اػر ػالهسیخیشاخضؿکی تشای اًدام خظٍّؾ، آهَصؽ ٍ اًدام هشاقثر ّای 

ػلوی، زلاٍیش  هدالذکلیِ هسَى ٍ هٌاتغ خضؿکی هٌسـش ؿذُ دس ػشاػش دًیا سا اػن اص کساب،  1879ػال 

تش اػاع ایي ّذف،  .سا رخیشُ ٍ دس اخسیاس کاستشاى قشاس هی دّذ... خضؿکی، هیکشٍفیلن، گضاسؿاذ ػلوی ٍ 

کی سا گشدآٍسی ًوَدُ ٍ هؼسثش حَصُ خضؿکی ٍ خیشاخضؽهدالذ ،ذ هقاال،کساتـٌاخسی  اعالػاذایي کساتخاًِ 

اص ػال . چاج ٍ دس اخسیاس کاستشاى قشاس داد » ایٌذکغ هذیکَع« هدلذ چاخی زحر ػٌَاى  کقالة ی دس 

اص ػال . هٌسـش گشدیذ هذالیي« تِ ؿکل لَح فـشدُ ٍ تا ػٌَاى  الذایي هدوَػِ تِ ّوشاُ چکیذُ هقا 1964

 .ٍ تِ كَسذ سایگاى اص عشیق خاتوذ هیؼش گـرػوَم  تِ تؼذ ًیض دػسشػی تِ ایي هدوَػِ تشای  1996

 ؟مذالیه چیست

ّای اعالػازی خضؿکی خْاى اػر کِ تلَسذ آًالیي ٍ سایگاى  هذالیي یکی اص تضسگسشیي ٍ هؼسثشزشیي تاًک

 .دس اخسیاس ّوِ قشاس داسد

دس هذالیي هی زَاى تاًک اعالػازی هقاالذ خضؿکی، دًذاًدضؿکی، خشػساسی، تْذاؿسی، ػلَم خایِ ٍ ػایش 

 70هدلِ هؼسثش خضؿکی کِ دس  4950حیغِ ّای ػلَم خضؿکی سا یافر دس ایي تاًک اعالػازی هقاالذ تیؾ اص 

هیلیَى هقالِ  29تالغ تش  هدوَع سکَسدّای ایي تاًک اعالػازی. کـَس خْاى هٌسـش هی ؿَد ٍاسد هی گشدد

 .تاؿذ زا کٌَى هی 1950اص ػال 

کِ تِ كَسذ ًؼخِ   تاًک اعالػازی هذالیي دس ٍاقغ ّواى ًؼخِ الکسشًٍیک ایٌذکغ هذیکَع چاخی اػر 

فاقذ چکیذُ اػر اها اص ػال  1975سکَسد ّای اعالػازی قثل اس ػال . ػی دی ٍ یا ٍب هٌسـش هی ؿَد

دس كذ  75دس كذ سکَسد ّای اعالػازی تِ ایي تاًک افشٍدُ هی ؿَد ٍ زقشیثآ 47تیؾ اس  1984زا 1975

هَخِ خشؿکی ٍ ػلَم  4600هٌاتغ تِ صتاى اًگلیؼی ّؼسٌذ اعالػاذ کساب ؿٌاخسی ٍ چکیذُ هقاالذ تیؾ اص 

خَؿؾ هَضَػی آى هسَى .کـَس خْاى چاج ٍ هٌسـش هی ؿَد  70ٍاتؼسِ تِ آى کِ دس اهشیکا ٍ تیؾ اص 

دًذاى ,داسٍ ؿٌاػی , کَلَطیفاس ها,کالثذ ؿٌاػی ٍ زـشیح ,خضؿکی تالیٌی ,ؿکی ؛خضؿکی حشفِ ای خیشا خض
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داهدضؿکی ,تْذاؿر ػوَهی , تیواسی ّای سفساسی اخسالل ّای سٍاًی ,سٍاًـٌاػی ,خشػساسی ,خضؿکی 

اػی ػن ؿٌاػی قلة ؿي,اًگل ؿٌاػی , هیکشٍب ؿٌاػی , فیضیَلَطی,آًازَهی ,آػیة ؿٌاػی ,زغزیِ ,

خوؼیر ٍ زَلیذ هثل ,ػلَم صیؼسی ,هشاقثر ّای تْذاؿسی ,تیَْؿی,،ػلة ؿٌاػی غذد دسٍى سیض خشاحی

 .کساتذاسی ٍ اعالع سػاًی دس صهیٌِ خضؿکی اػر ,

 تبریخچٍ مذالیه

ػٌَاى خلذ هدلِ خضؿکی سا اػسخشاج  3200اعالػاذ هقاالذ  (NLM) کساتخاًِ هلی آهشیکا 1955دس ػال 

ًوایِ اص ایي هقاالذ تش حؼة ًام ًَیؼٌذُ ٍ تش حؼة هَضَع هقالِ زْیِ ؿذ، کِ آًْا سا ًوَدُ ٍ ػدغ دٍ 

 .ًام گزاسدًذ Index Medicus ًوایِ ًاهِ خضؿکی یا

 ؟تفبيت بیه مذالیه ي پببمذ چیست

خاب هذ تاًک اعالػازی سایگاى هدالذ تیَهذیکال ٍ چکیذُ ّایی اػر کِ زَػظ . هذالیي خض خاب هذ اػر

یک ٍخِ هـخلِ تاسص هذالیي ایي اػر کِ سکَسدّا تا دایشُ . ُ هلی خضؿکی اهشیکا زَلیذ هی ؿَدکساتخاى

 Medical) ایٌذکغ هی ؿًَذ چیضی کِ تِ آى هؾ  لغاذ کٌسشل ؿذُ زَػظ کساتخاًِ هلی خضؿکی

Subject Headings – Mesh)  هی گَیٌذ. 

 ؟چیست PMC پببمذ سىترال 

هقاالذ هدالذ تیَهذیکال  (fulltext) ػٌَاى یک آسؿیَ سایگاى اص هسي کاهلتِ  2000دس ػال  خاتوذ ػٌسشال

ایي تاًک . تاؿذ دس حقیقر تخؾ دیدیسال کساتخاًِ هلی آهشیکا هی PMC تاؿذ عثیؼی هی ٍ ػلَم

آٍسی هقاالذ هٌسـش ؿذُ اص ػَی ًاؿشیي ٍ  دس خوغ Repository اعالػازی دس حقیقر تِ ػٌَاى یک

ًیض  دس هذالیي PMC تؼضی هدالذ. ؿَد ػَی هَػؼِ هلی ػالهر آهشیکا هٌسـش هیهقاالزی اػر کِ اص 

زواهی هدالذ .زَاًٌذ تا سػایر قَاًیي هقاالذ خَد سا دس ایي تاًک ًوایِ ػاصًذ ًاؿشیي هی. تاؿٌذ ًوایِ هی

 Free) اگشچِ ػیاػر دػسشػی. تاؿٌذ NLM کاًذیذ تایذ اص ًظش ػلوی هقثَل کساتخاًِ هلی خضؿکی آهشیکا

access) یک ًیاص اٍلیِ تشای ًوایِ ؿذى دس PMC زَاًٌذ تا زاخیش  گشدد، اها ًاؿشیي هی هحؼَب هی

 ّواًٌذ هشٍس کساب PMC تشخی هحسَیاذ. کَزاّی هقاالذ خَد سا دس ایي تاًک اعالػازی ًوایِ ػاصًذ

(Book Review) هدالذ هذالیي، ( 1: ٍدؽ اسخاػاذ خاتوذ اص ػِ هحل زاهیي هی. ؿًَذ دس خاتوذ ًوایِ ًوی

 (PMC ،3 هدالذ( 2
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 .تاؿٌذ داسای لیٌک تِ زوام هسي هقاالذ هی PMC ّش دٍ تاًک هذالیي ٍ NCBL کسة

هدالذ ًوایِ ؿذُ . ؿًَذ هـاّذُ ٍ خؼسدَ هی ،دس خاتوذ دیذُ   PMC دس هدوَع ّش دٍ هَسد هذالیي ٍ

تیـسشی ًؼثر تِ هقاالذ  (Citation) اسخاعتِ دلیل ٍخَد هسي کاهل هقاالذ تافشهر اػساًذاسد،  PMC دس

اص ػَی دیگش دسیافر سایگاى هسي کاهل هقاالذ . دٌّذ هدالذ ًوایِ ؿذُ دس هذالیي تِ خَد اخسلاف هی

ًوایِ  PMC هدالزی اػر کِ دس (Impact Factor) یکی اص هْوسشیي دالیل افضایؾ چـوگیش ضشیة ًفَر

  .ؿًَذ هی

 

Impact Factor  چیست؟ 

هدالذ ، ؿاخلی تشای ػٌدؾ ػغح ػلوی زحر 1960، دس ػال (ISI) گزاس هَػؼِ اعالػاذ ػلوی تٌیاى

اص آى ػال تِ تؼذ ایي ؿاخق تشای زوام هدالزی کِ دس  .تٌا ًْاد  (Impact Factor) ایودکر فکسَس ػٌَاى

یک هدلِ  ایي ؿاخق هؼیاس هْوی تشای اػسثاس. ؿَد لیؼر هدالذ زاهؼَى سٍیسشص ّؼسٌذ هحاػثِ هی

اهشٍصُ   Impact Factor .ی خظٍّـی اػر ی خظٍّـی خاف، تا دیگش هدالذ دس ّواى صهیٌِ دسصهیٌِ

 .ػلوی هی تاؿذػٌدؾ  ی زشیي ؿاخق هغشح دسصهیٌِ هْن

دسٍاقغ هیضاى زأثیشی اػر کِ یک هقالِ تش هقاالذ تؼذی  Impact Factor تِ صتاى ػادُ ضشیة زأثیش یا

سفشًغ )گَیٌذ ؿاخلی کوّی اػر کِ هیضاى اسخاع  هی IF تِ آى اخسلاس کِ تِ Impact Factor .گزاسد هی

دّذ کِ تِ یک هقالِ هٌسـشؿذُ،  ؿاى هیایودکر فکسَس ى. دّذ تِ هقاالذ یک هدلِ ػلوی سا ًـاى هی( دّی

ػال دس  ؿذُ دس یک چٌذ تاس سخَع ؿذُ اػر؛ ٍ تشآٍسد ًؼثر هیضاى ػذدی اػسٌادّا تِ زؼذاد هقاالذ چاج

 .گیشد خلَف سا دس ًظش هی یک طٍسًال تِ

https://samancm.ir/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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ی  هقایؼِزَاى فشایٌذ  ّای هـاتِ دس اخسیاسداسیذ هی کِ چٌذیي طٍسًال دس صهیٌِ ایودکر فکسَس ٌّگاهی

ایي ؿاخق هخسق . دّذ ّا سا ػادُ ػاصد ٍ اسصیاتی قاتل قثَلی سا اص ّش طٍسًال اسائِ هی اسصؽ ٍ اػسثاس آى

  .صهیٌِ ّای گًَاگَى اًسـاس هی دٌّذاػر کِ هقاالذ هقاالذ هؼسثش ػلوی سا دس( ّایی طٍسًال)هدالزی 

صؿکی فقظ قاتل هقایؼِ تا ّواى صهیٌِ تشای یک ًـشیِ ج Impact Factorالصم تِ رکش اػر کِ ػذد ؿاخق

 .هدلِ فٌی ٍ هٌْذػی هقایؼِ کشد IF  هدلِ هدلِ خضؿکی سا تا  IFػلوی اػر ٍ ًوی زَاى  

 

دسترسی بٍ پببمذ  وحًٌ

  www.pubmed.com زایح ًـاًی هؼسقین خاتوذ تِ آدسع- -

ٍ کلیک تش  http://digilib.semums.ac.irدیدیسال داًـگاُ ػلَم خضؿکی ػوٌاى زایح ًـاًی کساتخاًِ -

 دس ایي كفحِ سٍی لَگَی خاتوذ

 :مًفق در پببمذ وکبت اصلی برای اوجبم یك جستجًی

 ( keywords;زؼییي ٍاط ّا ی کلیذی )کٌیذ تِ هَضَع اكلی ٍ هَضَع ّای ٍاتؼسِ تشای خؼسدَ زَخِ -

 ,And, Not)اػسفادُ اص اخشازَسّای ) زؼشیف کٌیذ هٌاػة ٍ هٌغقی تشای خؼسدَی خَد یک اػسشازظی     -

OR)- 

  (هَزَسّای خؼسدَ ).اتضاس هٌاػة تشای خؼسدَی خَد اًسخاب کٌیذ -

http://www.pubmed.com/
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  کساب ، هقالِ، ػکغ ، فیلن) قثل اص خؼسدَ تذقر  تیٌذیـیذ کِ چِ اعالػازی سا هی خَاّیذ تاصیاتی کٌیذ -

 

 تا هثال AND//OR NOT/اص اخشازَسّای ًحَُ اػسفادُ 

:هاًٌذ  .سػاًذ ضشب هٌغقی اػر ٍ خؼسدَ سا هحذٍد ٍاؿسشاک هفاّین سا هی +یا      AND 

Osteoarthritis AND physical therapy 
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    OR هاًٌذ. سٍد تکاس هی تشای ٍػؼر خؼسدَ یا تِ ػثاسزی افضایؾ ًسایح یاخوغ هٌغقی: 

Stroke OR vascular disorder              Rehabilitation OR physical therapy 

 

 

NOT  هاًٌذ.  سٍد تِ کاس هی ًی کشدى ٍ حزف هفَْهی خافشکِ تشای هؼرزفشیق هٌغقی  -یا: 

Physical therapy Not aging 
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 سٍد کاس هیخَی یک ػثاسذ هَضَػی کِ اص دٍ کلوِ زـکیل ؿذُ اػر تِ گیَهِ تشای خؼر/خشاًسض 

 .ؿًَذ ایي دٍ کلوِ دس کٌاس ّن خؼسدَ هیکِ   "physical therapy" :هثال

 

 

 

 

  :روش های کاوش در پابمدانواع 

خؼسدَی خیـشفسِ  ٍ  خؼسدَی ػادُ

 Simple search: خؼسدَی ػادُ

 تاؿذ دس كفحِ اكلی خاتوذ ،کادس خؼسدَ ػادُ قشاس داسد کِ ؿاهل دٍقؼور هی 

  .هَسدًظش سا اًسخاب ًوَد اعالػازیدس تخؾ ًخؼر تایؼسی خایگاُ  -الف 

  .کلیک ًواییذ(search)ػشذ  دس کادسخؼسدَ ػثاسذ هَسد ًظش سا زایح ٍ سٍی کلیذ -ب

 Advanced search: خؼسدَی خیـشفسِ
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تشای خؼسدَ اًسخاب گشد ٍ تا اػسفادُ اص  سا زَاى یک فیلذ خاف هی :هضیر اػسفادُ اص ایي خؼسدَ

 .تیـسش دس فیلذ ّای هخسلف سا تا یکذیگش زشکیة ًوَد هخسلف کلیذ ٍاط ُ ّای تَلی  اخشازَسّای

دس خاییي كفحِ (history)ّواى عَس کِ دس زلَیش ًـاى دادُ ؿذُ اػر،تخـی زحر ػٌَاى زاسیخچِ خؼسدَ

ًگْذاسی هی کٌذ ٍ تا  اكالحخؼسدَّای اًدام ؿذُ سا خْر اػسفادُ هدذد، زشکیة یا اعالػاذ ٍخَد داسد کِ 

 .خؼسدَ اًسقال هی یاتذ اًسخاب ّش کذام اص سدیف ّا،کلیذٍاطُ تِ قؼور

 

 

 

 

 َبی مختلف صفحٍ وتبیج بخش
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اسػال  ٍ رخیشُ ًسایح 

اص كفحِ ی صیش   Pubmedدس

 .اهکاى خزیش هی تاؿذ

 

 

 

 امکبوبت مًجًد در ایه پبیگبٌبرخی از 
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Using PubMed  

 تاؿذ ایي تخؾ اص خاتوذ ؿاهل قؼور ّای صیش هی

Quick Start Pub Med - 

تا تخؾ ّای هخسلف  تَدُ زا دسحقیقر ایي قؼور تِ ػٌَاى یک ساٌّوا ٍ آهَصؿی تشای کاستشاى هثسذی

 .ایي خایگاُ اعالػازی آؿٌا ؿًَذ

:Full Text Article - 

دسایي قؼور دسکٌاس آهَصؽ اػسفادُ اص خایگاُ اعالػازی خاتوذ زَضیحازی دس هَسد هقاالذ زوام هسي اسایِ 

 .دّذ هی

PubMed tools 

 :تاؿذ ؿاهل قؼوسْای صیش هی

PubMed mobile 

 دس ایي قؼور خؼسدَی ػادُ اص هٌاتغ هَخَد دس خاتوذ سا ًـاى هیذّذ

:Matcher Citation Single 

 ٍخَد داسد....( زاسیخ ،ًام هدلِ ، ؿواسُ )یک هقالِ تا اػسفادُ اص اعالػاذ دقیقی اص آى هقالِ  اهکاى خؼسدَی

More Resources 
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 :ایي تخؾ تِ هؼشفی ػایش هٌاتغ هشزثظ هی خشداصد کِ ؿاهل

Mesh database -  

ػٌَالى یک زضاسٍع یا اكغالحٌاهِ کٌسشل ؿذُ تشای ًوایِ کشدى هقاالذ دس خاتوذ تش اػاع  تِ ایي خایگاُ

 کٌذ ػول هی زَكیفگشّای اًسخاب ؿذُ

 

  Journals in NCBI databases-   

یک هدلِ سا دسسکَسدّای هَخَد دس خایگاّای issn یا  اخسلاس زَاى هَضَع ،ػٌَاى ، ًام دس ایي قؼور هی

 سا خؼسدَ کشد ncbiاعالػازی 
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Clinical Trials.gov- 

کِ دس  تاؿذ هی  NIHآهشیکا تْذاؿر هلی هَػؼِ زَػظ ؿذُ اسائِ ػشٍیغ یک تِ هشتَط قؼور ایي

 .تشگیشًذُ هغالؼاذ کاسآصهایی تالیٌی اػر

 52 حقیقر دسکـَسسا ؿاهل هیـَد 187ایالر ٍ 50 ذهغالؼِ ٍ زحقیقا 179158ایي خایگاُ دس حال حاظش 

 خَد اخسلاكا تِ هشتَعِ دسكذ 42 ٍ آهشیکا کـَس اص خاسج تِ هشتَط خایگاُ دسایي هَخَد زحقیقاذ اص دسكذ

 دس .تاؿذ هی کـَسّا ػایش تا آهشیکا کـَس اؿسشاک تِ هشتَط هـسشک عَس تِ دسكذ 6 زٌْا ٍ آهشیکا کـَس

 یادگیشی دسهَسد اعالػازی خیـشفسِ، ٍ ػادُ خؼسدَی ّوچَى اعالػازی ؿاهل عَسکلی تِ خایگاُ ایي

 هی ... ٍ زحقیقاذ خزیشؽ ی ًحَُ ، تالیٌی هغالؼاذ تِ هشتَط ّای ػایر ػایش هؼشفی تالیٌی هغالؼاذ

 هی قشاس غیشُ ٍ تْذاؿسی،خظٍّـگشاى هشاقثر حشفِ ّا، خاًَادُ اػضای تیواساى، اخسیاس سادس اعالػازی.تاؿذ

 .دّذ

 

 

 

 

 


