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:فهرست مطالب

معرفی پابمد•

روش دسترسی•

امکانات پابمد•

ویژگی های محیط جدید پابمد•

امکانات جستجو و صفحه بازیابی نتایج•

جزییات جستجو•

منابع و مآخذ•



•PubMedازپزشکیزیستمتونحوزهدراطالعاتیرکوردمیلیون30ازبیششاملMEDLINE،علوممجالت

محتوایبهپیوندهاییشاملتوانندمیPubMedدرشدهارائهکتابشناختیاطالعات.استآنالینکتابهایوزیستی

PubMedآرشیوازمتنتمام Centralباشندناشرانهایسایتوبو.

ملیمرکزینبهمکاریحاصلجدیدمحیطاین.استکردهرونماییپابمدازجدیدمحیطیاخیراآمریکاملیکتابخانه•

بندیستفهروانتخابمسئول-آمریکاپزشکیملیکتابخانهو-پابمدناشر-(NCBI)آمریکابیوتکنولوژیاطالعات

.است-MEDLINEمجالت



ادامه

.شداعالمNLMتوسطرسمیطوربهجدیدPubMedپروژه،2019نوامبردر•

.شدتبدیلنمایشفرضپیشبهجدیدPubMed،2020سالبهاردر•

.بوداستفادهقابلماهچندبرایموازیطوربهPubMedجدیدوقدیمیمحیطدوهر•

.شدبازنشستهماهچندازپسPubMedقدیمیمحیط•



Pubmedدسترسی به پایگاه اطالعاتی 

اشیددسترسی به پایگاه اطالعاتی پابمد رایگان بوده و از هرجایی می توانید به ان دسترسی داشته ب•

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov: آدرس این پایگاه اطاعاتی•

عه به آن، به این  لینکی از این پایگاه اطالعاتی در کتابخانه الکترونیک دانشگاه قرار دارد که می توانید با مراج•

/https://diglib.iums.ac.ir: پایگاه دسترسی داشته باشید



امکانات پابمد
جستجوی پیشرفته•

جزئیات جستجو•

سابقه جستجو قابل بازیابی•

ابزار پیوند به پایگاه ها و ناشران خارج از پابمد•

من NCBIفیلترهای اختصاصی •

MeSHپیوند به اصطالحنامه •



:بخشی از ویژگی های جدید پابمد

نمودار ساالنه نتایج•

فیلترها•

ارسال به مجموعه•

Clipboardارسال به •

ارسال به کتابشناسی من•

ذخیره و نتایج ایمیل•

پیوندهایی از عنوان مجله•



ادامه
پیش نمایش چکیده در صفحه نتایج•

از چکیده ای به چکیده دیگر رفتن•

(Sidebar)حرکت در طول یک رکورد با استفاده از نوار کناری •

استناد با فرمت دلخواه•

اشتراک از طریق رسانه های اجتماعی یا پیوند مجدد•

نماد برای ابزار پیوند به خارج پایگاه5نمایش •

دسترسی به امکانات پابمد از طریق گوشی همراه•



ادامه
به عالوه بازیابی پیشرفته•

حسگرهای بهتر•

مترادف های اضافه شده  و شکل جمع•

بازیابی بهتر و مفهومی واژگان در نگارش های آمریکایی و انگلیسی •

نامحدود( truncation)امکان کوتاهسازی •

Best Matchبهبود مرتب سازی نتایج بر اساس •



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Searches
• Known Item
• Subject
• Author



Known Item Search: marom medicine 2016

جستجویامکانویژگیایندر

مختلففیلدچندترسادهوهوشمند

تاریخونویسندهناممجله،مانند

هسادجستجویبخشدرهمباانتشار

داردوجود



Known Item Search: marom medicine 2016



Sidebar Menu 

• Full Text Links
⁻ Publisher icon

⁻ PMC icon

⁻ Up to 5 Library icons

• Cite

• Add to Favorites

• Share

• Page Navigation



Cite

• Citation in AMA, MLA, APA, 

and NLM formats

• Copy citation text

• Download .nbib



Subject Search: otitis media treatment



• Results by Year graph

• Save, Email, Send to

• Best Match by default

• Abstract snippets with 
highlights

• Filters

• Advanced search

• Create alert

• Cite and Share

Results Page



• < Previous Document
• > Next Document
• Hover for details

فلشرویراموس،جزییاتمشاهدهبرای)
(داریدنگهبعدیاقبل

Previous & Next 



Save and Email results 



ازبیشترکردناکسپورتبرای
مدیریتافزارنرمبهمنبع200
توانمیSaveگزینهازمنابع

کرداستفاده



Send to
• Clipboard
• My Bibliography
• Collections
• Citation Manager

200ازکمترکردناکسپورتبرای
ازمنابعمدیریتافزارنرمبهمنبع
Sendگزینه toسپسو

Citation Managerتوانمی
کرداستفاده



• Click on Additional 
Filters

های برای فیلتر موارد بیشتر از معیار)
(پیش فرض

• Select a category

• Check the filters

• Click “Apply” 

Filters



• Search specific fields
• Show index 
• Build complex searches
• Powerful tool for 

advanced users 

Advanced Search and History





• View search details and 
translation

،جستجوجزئیاتمشاهدهامکانبخشایندر
دفمتراتمامیهمچنینوجستجوسینتاکس

قسمتدرشدهجستجومفهومیهای
Translationsداردوجود.

فقطtranslationبخششودمییادآور•
تجوجسکهدارداستفادهامکانشرایطیدر
All)آزادفیلددر Field)شودانجام!

Search Details



• Improved sensors

• Enhanced synonymy, including plural forms 

• Enhanced British/American mapping

• Unlimited truncation

New retrieval features



1. additional useful synonymy, including plural forms.



2. with improved mapping between British and American spelling



3. Unlimited Truncation



:توجه داشته باشید

PubMed  جدید اکنون درhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  در

.دسترس است و آدرس های قبلی از دسترس خارج شده اند



:منبع
گرفته شده ( NCBI)و مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی آمریکا ( NLM)این اسالیدها از صفحه آموزشی کتابخانه ملی پزشکی امریکا 

.توضیحاتی به فارسی به اسالیدها اضافه شده و در بعضی اسالیدها ویرایشهایی صورت گرفته است. است

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd19/nd19_pubmed_new.html



Questions?

Kamali.m@iums.ac.ir

مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی


