کارگاه آشنایی و کار عملی با پابمد
علی حسین قاسمی
گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در باره پابمد

حوزه موضوعی

دست اندرکاران اجرایی

حجم دادهها

وضعیت دسترسی به
متن کامل

محتوای موضوعی

اجزای تشکیل دهنده

جستجوی ساده
آشنایی با نوار پیوندهای واقع در زیر باکس جستجو

لینک ایجاد اعالن
لینک ایجاد خبرخوان

لینک راهنمای کاربران

 .1کلیک برای ذخیره استنادات

 .2انتخاب رکوردها برای ذخیره

 .3انتخاب قالب ذخیره

 .4ایجاد و دریافت فایل رکوردها

لینک جستجوی پیشرفته

 .1کلیک برای ارسال استنادات به
نشانی پست الکترونیکی
 .2درج نشانی پست الکترونیکی

 .3درج موضوع برای ایمیل
ارسالی
 .4درج متن برای ایمیل ارسالی

 .5انتخاب رکوردها برای ارسال

 .6انتخاب قالب رکوردها برای
ارسال
 .7تایید واقعی بودن کاربر

 .8مرحله نهایی :ارسال ایمیل

 .1کلیک و انتخاب برای دریافت محلی

 .2کپی بر روی تخته کار رایانه

 .3دریافت از طریق خدمات کاربری.
نیاز به ورود (الگ -این) دارد.

 .4دریافت از طریق خدمات کاربری.
نیاز به ورود (الگ -این) دارد.
 .5دریافت فایل برای استفاده در
نرمافزار رفرنس نویسی

 .1انتخاب گزینههای نمایش
یافتهها

 .3تعیین تعداد یافته های
نمایش داده شده در هر صفحه

 .2انتخاب قالب نمایش یافتهها:
خالصه یا چکیده

 .4مرتبسازی یافته های بر مبنای یکی از سه حالت:
بهترین انطباق با راهبرد جستجو
تازهترین یافتهها
تاریخ انتشار

آشنایی با فیلترهای واقع در سمت چپ صفحۀ نمایش یافتهها

محل کلیک برای انتخاب یافته

تعداد یافتههای جستجو

کلیک برای دریافت تعداد یافتهها بر
مبنای سال انتشار در قالب فایل اکسل
کلیک برای نمایش تعداد یافتهها بر
مبنای سال انتشار در قالب نمودار
فیلتر کردن یافتهها بر مبنای مقدار
محتوای اطالعاتی موجود :یافتههای
دارای چکیده ،دارای متن کامل،
دارای متن کامل رایگان

فیلتر کردن یافتهها بر مبنای ضمایم
یافتهها :دادههای همراه

فیلتر کردن یافتهها بر مبنای نوع آنها

فیلتر کردن یافتهها بر مبنای تاریخ
انتشار آنها در چند سال اخیر
پاک کردن همۀ موارد تعیینشده در
فیلترها و انتخاب دوبارۀ گزینهها

کلیک برای دسترسی به فیلترهای بیشتر

با کلیک بر روی هر یک از این فیلترها ،گزینههای
مربوطه در پنجره مقابل به نمایش درمیآید
پس از انتخاب فیلترها ،با کلیک بر روی این دکمه،
موارد انتخابشده در صفحۀ اصلی در ستون فیلترها
نیز نمایش داده میشود.

آشنایی با ساختار هر یک از رکوردها در صفحۀ نمایش یافتهها
انتخاب حالت نمایش یافتهها .در صفحات
قبلی حالت «چکیده» و در اینجا حالت
«خالصه» انتخاب شده.
عنوان یافته به رنگ آبی .کلیدواژههای
جستجو با حروف پررنگتر مشخص
شدهاند .با کلیک بر روی عنوان ،یافته در
صفحۀ دیگری باز میشود.

نام مجلهای که مقاله در آن ،منتشر شده،
همراه با شماره دوره ،شماره پیدرپی ،و
شمارۀ صفحه مربوط به مقاله.

نام نویسندگان
شناسۀ مقاله در پابمد

تعیین نوع مقاله

در مواردی که نسخۀ رایگان
از مقاله در دسترس باشد ،به
این صورت مشخص
میشود.

بخشی از خالصه/چکیدۀ مقاله که کلیدواژههای مورد
جستجو با حروف پررنگتر در آن مشخص شدهاند.

کلیک بر روی این دکمه ،نحوۀ استناد به مقاله را نشان
میدهد .در پنجرهای که باز میشود میتوان:

کلیک بر روی این دکمه ،همرسانی این یافته را ممکن
میسازد .در پنجرهای که باز میشود میتوان از طریق
توییتر یا فیسبوک اطالعات مقاله را همرسانی کرد ،یا با
کپی کردن لینک ثابت ( )permalinkمقاله ،از آن برای
دادن نشانی مقاله بهره گرفت.
با کلیک بر روی این دکمه ،در پنجرهای که
باز میشود میتوان شمارۀ صفحۀ موردنظر
از یافتهها را تعیین کرد تا یافتههای بعدی
نمایش داده شوند.

 با کپی کردن استناد ،از آن در متن دیگری استفاده کرد؛ استناد را در قالب فایل ،برای استفاده در نرمافزاراستناددهی دانلود کرد؛
 فرمت استناد را از بین چهار گزینه (،MLA ،AMA )NLM ،APAانتخاب کرد.

کلیک بر روی این دکمه ،صفحۀ بعدی
یافتهها را در همین صفحه نمایش میدهد.

تکرار تعداد یافتهها در پایین صفحه

جستجوهای مرتبط با جستجوی
حاضر ،در اینجا نمایش داده
میشوند .با کلیک بر روی آنها
میتوان به جستجوی عبارت
پیشنهادی پرداخت.

آشنایی با نحوۀ نمایش جداگانۀ هر یک از یافتهها

لینکهای مربوط به روشهای
مختلف ذخیره یا ارسال استناد
مربوط به مقالهای که در
صفحه نمایش داده میشود.

لینکهای مربوط به
دسترسی به متن کامل
(رایگان یا غیررایگان)

نوع مقاله ،نام مجله ،و
اطالعات مربوط به
انتشار مقاله در مجله
گزینههای مربوط به نحوۀ استناد به مقاله

عنوان مقاله
ثبت مقاله به عنوان مقالۀ مورد
توجه (استفاده از این گزینه نیازمند
الگاین کردن است).

گزینههای مربوط به همرسانی مقاله

با کلیک بر روی عالمت
باضافه میتوان وابستگی
سازمانی نویسندگان را
مشاهده کرد.

فهرست مطالب مندرج در صفحۀ حاضر .کلیک بر روی هر
یک از موارد ،خواننده را به همان قسمت در صفحه میبرد.

نام
نویسندگان.
با کلیک بر
روی هر
یک،
میتوان آن
را در پابمد
جستجو کرد

کلیک برای رفتن به قسمت
«عنوان مقاله و نام نویسندگان»
کلیک برای رفتن به قسمت
«چکیدۀ مقاله»
کلیک برای رفتن به قسمت
«مقاالت مشابه»
کلیک برای رفتن به قسمت
«نوع مقاله»

کلیک برای رفتن به قسمت «توضیح در» (مقالۀ
دیگر ،حاوی توضیح در بارۀ مقالۀ حاضر).
کلیک برای رفتن به قسمت «مورد استناد در»
(مقاالتی که به مقالۀ حاضر استناد کردهاند)
کلیک برای دیدن اصطالحات
مش ،تخصیصیافته به مقاله

کلیک برای رفتن به قسمت
«منابع بیشتر -پیوند خارجی»

جستجوی عبارت در پابمد
جستجوی عبارت در مش
افزودن عبارت به راهبرد
جستجوی کنونی

جستجوی پیشرفته

انتخاب عملگر بولی مورد
استفاده در جستجو

نمایش نمایۀ مربوط به فیلد
انتخابشده برای جستجو

محل درج کلیدواژههای مورد جستجو

محل انتخاب فیلد مورد جستجو

پیشینۀ جستجوهای انجامشده در نشست جاری

کلیک برای انجام جستجو با استفاده از راهبرد تدوینشده

محل درج و نمایش نهایی راهبرد جستجو

آشنایی و کار با مش
راه دوم برای ورود به صفحۀ مش« :جستجوی عبارت در
مش» با استفاده از امکانات واقع در پایین صفحۀ مقاله

کلیک برای انجام جستجو

باکس تدوین راهبرد
جستجو در مش

راه اول برای ورود به صفحۀ مش:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

محل درج کلیدواژهها
برای جستجو در مش

نام پایگاه؛ حاکی از این که
حتما در پایگاه مش هستید

سرعنوانهای فرعی که در ذیل
اصطالح بازیابیشده قرار میگیرند.
کلیک برای افزودن اصطالحات
برگزیده به باکس جستجو

تعریف مش از اصطالح بازیابیشده
در مش

کلیک برای انجام جستجو در پابمد
کلیک برای انتخاب عملگرهای بولی
و ترکیب کلیدواژهها با یکدیگر

اصطالح بازیابیشده در مش

مدخل مورد جستجو در اصطالحنامه مش
اصطالحاتی که دارای ربط موضوعی
به اصطالح مورد جستجو هستند

سلسلهمراتبهای
مختلف موضوعی که
مشتمل بر اصطالح
مورد جستجو هستند

