
  فصل چهارم

pubMed  

pubMed مجموعه اي از مقاالت بانك اطالعاتي مدالين است كه توسط مركز ملي
اين . تاسيس گرديده است )  NLM( اطالعات بيولوژي در كتابخانه ملي پزشكي آمريكا

  . قابل دستيابي استhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedسايت با آدرس
  :خواهم كرد  در ادامه مختصري از امكانات اين سايت و نحوه عملكرد آن را بيان 

  جستجوي ساده 

جستجو در اين سايت آسان است كافيست كه كلمه مورد نظر را در جعبه پرسش وارد كنيم و 
Enter را فشار دهيم و يا روي GO  كليك كنيم:  

  
واژه ها در . ز يك كلمه واردكرد تا محدوده مقاالت ما اختصاصي تر شود مي توان بيش ا

اين بانك به طور خودكار واژه ها را توسط عملگرهاي . فيلدهاي مختلف جستجو مي شوند
  .منطقي با هم تركيب كرده و نشان مي دهد

  :نحوه كاربرد عملگرهاي منطقي 
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AND : مي دهدمقاالتي كه هر دو واژه را دربردارند نمايش .  
NOT : مقاالتي كه واژه اول را دارند ولي فاقد عبارت دوم هستند.  

OR : براي يافتن دو عبارت هم معني در يك مرحله جستجو به كار مي رود.  
  .)) روشن باشدCaps Lockبايد توجه داشت كه هنگام تايپ اين عملگرها كليد ((

زير نشان داده شده به عنوان نمونه دو استفاده مي كنيم و همان طور كه در  ANDدر اينجا از 
  : مي نماييم Enterرا در جعبه جستجو با اين عملگر وارد مي كنيم و  vanو  heartكلمه 

  
جستجو آغاز مي شود و صفحه اي كه ظاهر مي شود عناوين مقاالت يافته شده را به ما نشان 

 كدام در مربع كوچك با كليك كه براي بازبيني هرمقاله ابتدا بايد كنار شماره هر. مي دهد 
  .)به نحوي كه در زير نشان داده شده است .( چپ موس عالمت بگذاريم

  در كنار تمام مقاالت يكي از چها آيكون زير ديده ميشود 

  مقاالت داراي آين آيكن بدون متن كامل و بدون چكيده هستند

 بر روي اين آيكن مقاالت داراي اين آيكن حاوي تنها چكيده مقاله هستند با كليك
  چكيده را ميتوانيد دريافت كنيد



 ميباشند با كليك pmcمقاالت داراي اين آيكن داراي متن كامل در پايگا داده تمام متن 
  بر روي اين آيكن ميتوانيد متن كامل مقاله را از پايگاه داده به دست بياوريد

ستند با كليك بر روي مقاالت داراي اين آيكن حاوي متن كامل در سايت هاي ديگر ه
آيكن به سايت اينترنتي ديگري كه مقاله به صورت رايگان در آن موجود ميباشد هدايت 

  ميشويد

  

  
) خالصه (  Abstractبهترين امكاناتي كه اين سايت به ما مي دهد اين است كه مي توانيم 

را انتخاب  Abstractكلمه  Summaryبراي انجام اين كار از نوار . مقاله را بازيابي كنيم 
  :مي كنيم 

  
  :در زير فرم خالصه مقاالت نشان دار را به ما نمايش مي دهد 



  
حال مي توانيم اين مقاله را به صورت فرم متني يعني بدون فايلهاي گرافيكي در يافت كنيم 

 كليك showدر نوار  Textبراي اين كار ابتدا مقاله مورد نظر را نشان دار كرده و بعد روي 
  :نيم به عنوان نمونه مي ك

Text  را همانند شكل زير از قسمتsend to انتخاب كنيد   

  
كليك مي نماييم در اينجا فرم متني مقاله مورد نظر را به ما نشان مي  Send toحاال روي 

  .دهد



  
را  E-mailخود يا شخص ديگري ارسال كنيم  E- mailاگر بخواهيم مقاله مورد نظر را به 

  :كليك مي كنيم  send to در باكس  emailانتخاب مي كنيم و بعد روي showاز نوار 

  



  . :كليك كنيم Mailكه بايد در جاي مشخص شده آدرس مورد نظر را وارد كرده و روي 

  

 

  :منابع
 فاطمه هنري  و حبيب اسالم زاده: ابزارهاي بيوانفورماتيك     نويسندگان .1

   مراجعه كنيد ir.ibp.wwwب ميتوانيد به آدرس براي اطالعات بيشتر در رابطه با اين كتا
 

2. A practical guide to: bioinformatics    by:mohammad ali 
malboobi  & tahmineh lohrasebi 

   مراجعه كنيد ir.ibp.wwwبراي اطالعات بيشتر در رابطه با اين كتاب ميتوانيد به آدرس 
 
  مطالب موجود در سايت پرتال بيوانفورماتيك ايرانيان از نوشته هاي بابك باباعباسي.3

  

منابع زياد ديگري در تهيه اين كتاب الكترونيك استفاده شده است كه در بخش 
  www.ibp.irمعرفي كتب پرتال بيوانفورماتيك ايرانيان ميتوانيد مطالعه كنيد

  

*******************************************  
  

http://www.ibp.ir/
http://www.ibp.ir/


*****************************************  
*********************  

دوست ارجمند اين مطلب آموزشي به منظور آشنايي هر چه بيشتر ايرانيان با علم بيوانفورماتيك 
يزيد  زيرا كه اين تهيه شده است خواهشمند است از هر گونه سو استفاده از اين مطالب بپره

  مطالب تحت حمايت قانون كپي رايت ميباشند
  

  اين مطالب به اين دليل به صورت كتابهاي الكترونيكي تهيه شده اند تا
   به صورت رايگانو در هر زمان ، در هرجا ،هركس

بتواند به اين مطالب دست رسي داشته باشد  پس اگر چنانچه تمايل به استفاده از اين مطالب در 
  .يت  يا وبالگ خود را داريد اين كار با ذكر منبع بالمانع ميباشدسا

  
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حق ندارد تا از مطالب كتب الكترونيكي اين پرتال به منظور چاپ 
و نشر كتاب استفاده كند چاپ و نشر كتاب كاري مقدس ميباشد ولي فروش علم جزء ناشايسته 

با استفاده از نا آشنايي مردم  با منبع سرشار اينترنت دست به ترين كارهاست كه متاسفانه برخي 
  چاپ كتب ميزنند و آن را به قيمت بسيار بااليي به فروش ميرسانند 

حرف من اين است اگر عاشق علم هستيد دانش خود را  به صورت رايگان در اختيار همگان 
   .قرار دهيد و بهترين راه آن توسط اينترنت ميباشد

وزي كه هيچ كتابي چاپ نشود و تمام مطالب به صورت رايگان در اينترنت قابل دست به اميد ر
  .رسي باشند تا حد اقل در بخش استفاده از منابع علمي نامي از غني و فقير  برده نشود 

  
*********************  

*****************************************  
  

  ir.ibp.wwwپرتال بيوانفورماتيك ايرانيان 

  بابك باباعباسي
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