
 پزشکی مقاالت در جستجو برای PubMed جستجوی موتور با آشنایی

 تراپیشالتور یرتأث" : است شده داده تکلیف عنوان به شواهد بر مبتنی روش با تحقیق موضوع یک شما به دانشجویی تحقیق کارگاه یک در کنید فرض

 "چیست؟ آترواسکلروز دچار سال 56 باالی سالمندان برای

 مقاله، این در .است جستجو موتور یک به نیاز هاآن کردن پیدا برای که هاییپاسخ. دارند شواهد بر مبتنی هاییپاسخ به نیاز فوق سؤال مشابه سؤاالتی

 کیپزش کتب و شخصی تجربیات مقاالت، مطالب، از انبوهی بین در کنکاش برای مناسب جستجوی موتور یک عنوان به PubMed اینترنتی سایت

  .گرددمی معرفی

 مقاالت ینب در تواندمی که است جستجویی هایموتور انواع از یکی و شودمی پشتیبانی و اندازیراه آمریکا پزشکی ملی کتابخانه توسط سایت این

  .کند جستجو پزشکی

 را مورد موضوع جستجو، به مربوط قسمت در صفحه شدن باز از بعد و (www.pubmed.gov) کنید باز را PubMed اصلی صفحه شروع برای

  .کرد خواهید پیدا مقاله 18 مورد این در شما .«chelation atherosclerosis» :مثالً. کنید تایپ

 شدهکنترل مطالعه مثالً) کنید مشخص را مقاالت نوع و سال 56 باالی سنی شرط مقاله، شرایط قسمت در PubMed برای کهاین از بعد حتی

  .شد خواهد لیست مقاله 7 شما برای( تصادفی

 و بدهید انجام هم را بخش روتین هایکار باید و هستید امتحاناتتان دوره وسط شما که موقعی هم آن، مقاله هفت این خواندن. است طبیعی خب؛

 .نیست راحتی کار دهید انجام هم را تحقیق کارگاه بعدی جلسه تکلیف آن، کنار در

 مقاله ده یا هفت این جای به کنید خواهش مهربان و کردهتحصیل کتابخانه مسؤول یک از توانستیدمی شما آلایده و داشتنیدوست دنیای یک در

 ینا واقعی دنیای در البته که باشد متمرکز شما بحث مورد موضوع روی اختصاصی طور به و کامالً که کند انتخاب برایتان مقاله دو یا یک فقط

 جستجوی توانیدمی PubMed جستجوی موتور با کار مورد در پیشرفته نکته چند دانستن با فقط اینترنت مجازی دنیای در اما نیست پذیرامکان

 موضوع اب ترمرتبط و ترتخصصی کمتر، مقاالت روش این با. شود انجام کامل طور به تحقیقتان هاآن از استفاده با که دهید انجام تریمؤثر و ترکامل

 .کرد خواهید پیدا بحثتان مورد

 بشناسید را «میم» چهار

 جستجو موقع. کنید تفکیک راحتی به خودتان برای را بحثتان مورد موضوع توانیدمی PubMed به شدن وارد از قبل موضوع، چهار این شناختن با

 :کرد خواهد کمک شما به مسأله این PubMed در

 .گیردمی قرار قسمت این در بحث مورد موضوع یا بیمار: مسأله  .8



 به مداخله نیز هامواجهه و آزمایش درمان،. گیرندمی جای قسمت این در روندمی کار به درمان برای که ایمداخله هایروش: مداخله  .2

 .آیندمی حساب

 .شوند استفاده اصلی روش جای به توانندمی جایگزین طور به که هاییروش به مداخله هایروش: مشابه  .3

 .دهدمی تشکیل را قسمت این است شما انتظار مورد که اینتیجه یا مداخالت، انواع از حاصل نتیجه: ماحصل .4

 .بگیرند قرار فوق قسمت چهار از مورد دو از بیشتر یا دو در که کرد تقسیم اجزایی به توانمی را پزشکی سؤاالت اکثر

  :کرد تفکیک «میم چهار» به توانمی طریق این به بود، شده داده تحقیق کارگاه در شما به تکلیف عنوان به که را سؤالی مثالً

 «مشابه» روش هیچ. است شالتورتراپی منظور که درمانی روش یک جا این در «مداخله. »است آترواسکلروز همان که است بیماری جااین در «مسأله»

  .است نشده مطرح هم «ماحصل» بحث مورد موضوع در و ندارد وجود

 آشنا دیگر مفهوم یک با باید اول اما کرد استفاده «PubMed» در راحتی به توانمی ایدگرفته یاد را آن با کار خوبی به حاال که میم چهار این از

 .کنید ترمستقیم و ترساده را جستجویتان توانیدمی آن از استفاده با که MeSH واژه. شد

 MeSH پزشکی نامهواژه یک 

 MeSH شوندمی استفاده پزشکی تخصصی اصطالحات بعضی برای جایگزین عنوان به که هاییواژه. است پزشکی اصطالحات مخفف. 

 MeSH پزشکی هایکتابخانه و مقاالت در را مشابه هایعنوان تا است آمده وجود به پزشکی ملی کتابخانه متخصص و ایحرفه اعضای توسط 

 .کند بندیدسته

 .روند کار به مقاله یک در بود ممکن که بودند کوچکی و بزرگ اصطالحات هااین. گرفتمیبر در را واژه 22651 مش، نامهواژه 2006 سال در

 اربسی را مقاالت جستجوی کار، این با پزشکی ملی کتابخانه عمالً چون دارد؟ اهمیت قدراین مش نامهواژه آوردن وجود به مسأله چرا کنیدمی فکر

 .است کرده آسان

 و لتحلی سیستم) مدالین در و اندشده منتشر پزشکی مختلف مجالت مقاله هزاران بندیدسته و سازماندهی برای کتابخانه توسط مش نامهواژه

  .دارند وجود( اینترنت روی پزشکی مقاالت جستجوی

 هر در هک ایمقاله هر. اندشده منتشر بیومدیکال اطالعات و پزشکی علوم مورد در که المللیبین مقاالت تمام بر مشتمل است هاداده پایگاه مدالین

 در را مقاله مفهوم توانندمی کافی و مناسب طور به که است آمده وجود به آن در مش واژه 20 تا 80 حداقل باشد داشته وجود مدالین روی ایجمله

 .باشند شتهندا وجود نامرتبط مقاالت آمده،دستبه نتایج در هم ساده کلیدی کلمات با مقاالت جستجوی با حتی شودمی باعث مسأله این و بگیرند بر



 ویتامین ای اسیداسکوربیک باشد نوشته مثالً باشد، کرده استفاده اشمقاله عنوان در ایواژه چه از مقاله نویسنده که کندنمی فرقی هیچ ها،این بر عالوه

C، شوندمی بندیطبقه اسیداسکوربیک عنوان تحت مش نامهواژه در هاواژه این از کدام هر.  

  مش نامهواژه از استفاده

 .دکنی دنبال را زیر گامبهگام روش است، کافی کار این برای کنید، استفاده تریدقیق طور به PubMedاز کند کمک شما به تواندمی مش نامهواژه

 شده مشخص مش داده پایگاه گزینه، دومین PubMed هایسرویس عنوان زیر صفحه، کناری قسمت. کنید باز را PubMed صفحه :اول قدم

 .شودمی فراهم شما برای مش داده پایگاه جستجوی نوار آیتم، این انتخاب با. است

 مورد رد. )کنید وارد را واژه اولین ایدداده انجام تانمسأله برای که «میم چهار» بندیتقسیم همچنین و تانبالینی مسأله از استفاده برای :دوم قدم

 کنید، کلیک GO قسمت روی و وارد MeSH صفحه جستجوی قسمت در را atherosclosis اگر( کنید شروع آترواسکلروز واژه با خودمان مثال

 .شد خواهد مشخص کرده، معادل نظرتان مورد واژه برای مش افزارنرم که هاییواژه تمام از لیستی

 آترواسکلروزی نوع همان و بخوانید را مش لیست هایواژه تمام. است کرده مشخص را آترواسکلروز با خانوادههم واژه 20 حدود PubMed فوق مثال در

 .نمایید انتخاب کنید، تحقیق اشدرباره خواهیدمی شما که را

. دهید رارق تحقیق مورد را بیماری این اپیدمیولوژیک رویکرد مثالً کنید، تحقیق آترواسکلروز از خاصی هایرویکرد درباره خواهیدمی شما کنید فرض

 مرتبط هایواژه از لیستی آن در که کنید باز ایصفحه شما برای مش تا شودمی باعث کار این. کنید کلیک آرتریواسکلروزیس واژه روی کار، این برای

 .دارد قرار آرتریواسکلروزیس با

 اپیدمیولوژی روی که دهید انجام جستجویی توانیدمی آن، انتخاب با و دارد قرار «آرتریواسکلروزیس» هایواژه زیر در هم اپیدمیولوژی واژه

  .باشد متمرکز آرتریواسکلروزیس

 را مقاالتی تمام هستید مایل شما کهاین یا است شما تحقیق مورد موضوع با متناسب MeSH از ایزیرواژه یا واژه چه نیستید مطمئن که صورتی در

  .برگردید قبل صفحه به است کافی آورید، دست به هستند مرتبط شما «میم  چهار» هایواژه با که

 ار هاآن توانیدمی که دارد قرار کوچک مربع یک اندشده لیست «میم چهار» هایکلیدواژه برای جستجو نتیجه عنوان به که هاییواژه تمام کنار در

 .کندمی منظور جستجو در دارد قرار نظرتان مورد کلمه آن برای که مش هایزیرواژه و هاواژه تمام جستجو، برای PubMed کهاین با. کنید انتخاب

 ردهک لیست نیز دارند تشابه شما اصلی لغت با امالیی نظر از که را هاییلغت افزار،نرم که شوید متوجه MeSH نامهواژه در جستجو هنگام است ممکن

  .است کرده مشخص نیز را نفرواسکلروز یا اوتواسکلروز آترواسکلروز، برای مثالً. است



 مهکل شما اگر که شودمی انجام منظور این به کار این. برساند حداقل به را اشتباهات احتمال تا است گرفته نظر در PubMed که است روشی این

 اشتباهتان الحاص برای دیگر شانس یک و شوید متوجه مشابه کلمات دیدن با ایدکرده انتخاب اشتباه را آن اصالً یا ایدکرده تایپ اشتباه را نظرتان مورد

 .کنید انتخاب را درست گزینه و باشید داشته

 توانیدمی شما. ایدکرده پیدا است شما «میم چهار» بندیتقسیم با متناسب که (arteriosclerosis) مش واژه یک شما کار، جای این تا :سوم قدم

  .بگیرد قرار نظر مورد شما جستجوی در واژه این خواهیدمی که کنید مشخص

 Search» عنوان ظاهرشده لیست روی از کنید، کلیک «send to» قسمت روی. بفرستید جستجو قسمت به را نظرتان مورد واژه باید کار این برای

Box With AND» افزارنرم به این. کنید انتخاب را PubMed اپراتوری از آرتریواسکلروزیس مش واژه با مقاالتی جستجوی برای که گویدمی 

  .گیردمیبر در هم را «and» که کند استفاده

 جستجو قسمت به را مش واژه که وقتی. بود خواهد مورد یک از بیش شما هایواژه کلید که کنیدمی مشخص PubMed برای شما کار این با

 تردقیق شما جستجوی بفرستید، جستجو قسمت به بیشتری مش واژه هرچه.شد خواهد درج واژه این جستجو ابتدای در و صفحه روی فرستیدمی

  .شد خواهند حدف بیشتری نامرتبط مقاالت و شد خواهد انجام

 از MeSH افزارنرم از استفاده با کنید سعی و نمایید استفاده ایدآورده دست به «میم چهار» بندیتقسیم طبقه از که دیگری واژه از توانیدمی حاال

 .بفرستید جستجو قسمت به قبل روش به و کنید پیدا را (chelation) درمانی شالتور با مرتبط هایواژه MeSH هایداده پایگاه

 به هم را آن. بود جستجو برای خوبی واژه «chelation thrapy» واژه که شد پیدا chelation با خانوادههم واژه MeSH، 3 نامهواژه در

 .کنید اضافه آرتریواسکلروزیس

 بر را شما نظر مورد مقاالت که بخواهید PubMedاز توانیدمی اید،کرده استفاده را «میم چهار» بندیتقسیم هایواژه تمام که حاال :چهارم قدم

. دهید فشار جستجو قسمت زیر در را search PubMed دکمه کار، این برای. کند پیدا برایتان ایدفرستاده جستجو قسمت به که نکاتی آن اساس

 .شد خواهد مشخص نتیجه

 استفاده اب که هست حواستان. اندشده لیست باشد مرتبط شالتورتراپی با هم و آرتریواسکلروزیس با هم که مقاله 22 محدودیتی هیچ ایجاد بدون حتی

 مقاالت جستجوی به PubMed کردن محدود با توانمی را مقاالت لیست این کرد؟ پیدا کاهش مقاله 22 به مقاله 18 از ما نتایج MeSH نامهواژه از

 .هستند عدد 3 فقط نهایی، مقاالت. کرد هم ترمحدود است، تصادفی شدهکنترل مطالعه همان که مقاله نوع و سال 56 باالی افراد مورد در

 مقاله 3 به تعداد این هامحدودیت همان و MeSH نامهواژه از استفاده با و بود مقاله PubMed 7 هایمحدودیت و اصلی کلمات با ما اولیه جستجوی

 .یافت کاهش



 زمان دقیقه چند کردن صرف. کرد جوییصرفه را زیادی ساعات هم و کرد پیدا تریتخصصی مقاالت توانمی هم MeSH نامهواژه از استفاده با پس

 .کرد خواهد ذخیره ما برای کرد اضافی مقاالت خواندن صرف باید که را زیادی ساعات ،PubMed در جستجو هنگام MeSH از استفاده برای

 اضافی نکات

 برای هک کنید دستکاری را یتانجستجو طوری توانیدمی شما. دهید انجام تریدقیق هایجستجو کرد خواهد کمک شما به اضافی نکات این دانستن

 :باشند داشته هابیماری آگهیپیش یا تشخیص درمان، مورد در اطالعاتی که کند تهیه را آید دست به شما

 هادرمان

 روش به هاییدرمان هاآن در که کندمی هاییآن به محدود را ما مقاالت «تصادفی شدهکنترل مطالعات» واژه از استفاده دیدید، که طورهمان

 .اندگرفته قرار مطالعه مورد تصادفی شدهکنترل

 تشخیص

 که است ایکلمه واژه این که کندمی آورییاد PubMed به [tw] گذاشتن و نیست MeSH نامهواژه جزء که «Sensitivity [tw]» (واژه افزودن

 .هستند متمرکز تشخیص روی بیشتر که کندمی پیدا را مقاالتی اولیه، جستجوی مورد موضوع به) دارد قرار مقاله متن در

 آگهیپیش

 به که شود جستجو مقاالتی تا کندمی کمک PubMed سازیمحدود هایگزینه در «Cohort Studies» کوهورت مطالعه محدودیت از استفاده

 .باشند شده ترکیب مقاله متن در ندارند وجود MeSH نامهواژه در که عادی کلمات با است ممکن MeSH هایواژه. اندپرداخته هابیماری آگهیپیش

 .کرد پیدا را تریمحدود مقاالت توانمی PubMed جستجوی قسمت در MeSH واژه کنار در آن دادن قرار و [tw] عالمت از استفاده با

 .اندشده منظور مقاالت در ژنریکشان نام با هاآن اکثر که باشید داشته خاطر به هم هادارو مورد در

 تهیه کننده: کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 


