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.باشدمیآنالینکتابهایوزیستیعلوممجالت،Medlineازطبیمقالهاستناد

جدیدیطمحاین.استکردهرونماییپابمدازجدیدمحیطیاخیراآمریکاملیکتابخانه
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Pubmedنحوه دسترسی به پایگاه 

:یدباشداشتهدسترسیپایگاهاینبهمی توانیدزیرآدرسطریقاز•

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

کتابخانهتقسمبوشهر،پزشکیعلومدانشگاهسایتبهورودطریقازیاو•

.کنیداستفادهپایگاهاینازمی توانیددیجیتال



Pubmedویژگی ها و امکانات محیط 

.شدهانجامجستجویجزییاتمشاهدهوپیشرفتهجستجویانجام•

پایگاهدرشدهانجامجستجویبازیابیامکان•

پابمدازخارجناشرانوهاپایگاهبهپیوندابزار•

پابمدمحیطسازیشخصیقابلیت•

MeSHاصطالحنامهبهپیوند•



Pubmedویژگی های محیط جدید 

نتایجصفحهدرموجودمطالبچکیدهازایقطعهنمایشپیش•

کیدر،کنارینوارازاستفادهباتکبهتکصورتبههاچکیدهمرورامکان•

رکورد

دلخواهقالبدراستنادامکان•

دمجدپیوندیااجتماعیهایرسانهطریقازرکوردیکگذاریاشتراکامکان•

پایگاهخارجبهپیوندابزاربراینماد5نمایش•

همراهتلفندستگاهطریقازتریافتهتوسعهوبهترکاربردپذیر•



...ادامه
فیلترها•

بهجستجونتایجارسال•

ایمیلدرنتایجذخیره•

Clipboard  : 8استناد در حافظه موقت به مدت 500حداکثر می توانید
. ساعت نگهداری کنید

2.:My Bibliography ره ذخیشخصی خود نتایج را در کتابشناسی
.کنید

3 .:Collections یک مجموعه درحساب نقل قول به 1000حداکثر
اضافه کنید NCBIشخصی خود در 

4 .Citation manager : در قالب خروجی گرفتن از مدارک
PubMed، استفاده مدیریت استناد قابلبرنامه های که توسط بسیاری از

.است

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid


پیش نمایش قطعه ای از چکیده مطالب

نمایش 
قسمتی از 
چکیده در 
صفحه 
نتایج



امکان مرور چکیده

امکان مرور چکیده ها به صورت 
تک تک



امکان استناد در قالب دلخواه 



اشتراک گذاری یک رکورد از طریق رسانه های اجتماعی

اشتراک گذاری



:یجبه منظور بازیابی بهتر نتاpubmedتغییرات ایجاد شده در محیط جدید 

سادهدرجستجویجمعومفرداشکالویژهبهومترادفهاهوشمندجستجویامکان•

(MeSH)بهنیازبدون

انگلیسیوآمریکایینگارشهایدرواژگانمفهومیوبهتربازیابی•

سادهجستجوهایدرTruncationسازیکوتاهعملگرهایبهنیازعدم•

بهترحسگرهای•

Bestاساسبرنتایجسازیمرتببهبود• Match



استفادهقدیمیسیستمدرکهکارکردهاییوویژگی هاکهباشیدداشتهاطمینان

اهریظبایامتفاوتمکانیکدراستممکنجدیدسیستمدرکنیدمی

.باشدداشتهوجودمتفاوت

جدیدشکلبهنموده ایدذخیرهکهMyNCBIدرشمااطالعاتتمام

pubmedعاتاطالرفتندستازنگرانبنابراین.شدخواهندمنتقل

.نباشیدخودشخصیمحیط



جله، نام چند فیلد مختلف مانند مجستجوی هوشمند و ساده تر در این ویژگی امکان 

.  نویسنده و تاریخ انتشار با هم در بخش جستجوی ساده وجود دارد

،(Truncation)سازیکوتاهازشودمیتوصیهبهترجستجوهایانجامبرای

.نشوداستفاده(Proximity)نزدیک یابیو(QuotationMark)قولنقل

قابلترایحرفهجستجوگرانبرایپیشرفتهجستجویبخشوعملگرهااین

.استاستفاده



:در سمت راست مقاالت بازیابی شده آیکن های زیر وجود دارد

متن کامل
نماد 
ناشر و لینک PMCنماد 

مقاله در آن
دریافت 
استناد

اضافه کردن مقاله به 
عالقه مندی ها

اشتراک گذاری 

حرکت در قسمت های 
مختلف مقاله



شرح آیکن های موجود درصفحه نتایج جستجو

نمودار نتایج بر 
اساس سال انتشار

روش دریافت خروجی

ه تر انجام جستجوی پیشرفت
بر اساس فیلد های مدارک



...ادامه

.

آگاهی رسانی جاری

ادنظراستنموردمدارکبه
کاشترابهراآنهاوکنید

.بگذارید

ه مناسب ترین سوابق را ب
صدر نتایج شما می آورد

که اصطالحات بخشی از چکیده مقاالت 
کردهجستجوی شما را هایالیت 



Filterنکاتی راجع به گزینه 

محیطدرلیو.داردوجود...ومقالهنوعانتشار،سالمانندفیلترهاییپیش فرضطوربه

رگزینهبیشتفیلترهایافزودنبرای.داردوجودجدیدفیلترهایایجادامکانجدید

Additional Filtersکنیدکلیکرا.



Additionalگزینهکهزمانی Filtersنمایانشمابرایزیرصفحهکنید،کلیکرا

.یدکناعمالمجموعهبهجدیدینظرموردفیلترهایمی توانیدصفحهایندر.می شود

Additional Filters



راحی برای جستجوی پیشرفته عملکردهای قدرتمندی طpubmedدر محیط جدید 

: های آن شاملقابلیت. شده است که بیشتر برای جستجوگران حرفه ای مناسب می باشد

جستجوی فیلدهای خاص-1

نمایش نمایه ها-2

اجرای جستجوهای پیچیده-3

1 2

3



حه شما گزینه عالوه بر موارد ذکر شده در صفحه قبل، در جستجوی پیشرفته در پایین صف

History and Search Detailsرا می بینید  .

:گزینه یک سری امکانات به شما می دهد از جملهاین 

امکان مشاهده و دانلود تاریخچه جستجو•

امکان مقایسه نتایج جستجو با جستجوهای قبلی•

امکان مشاهده جزئیات جستجوهای انجام شده•

امکان ترکیب نتایج قبلی•



PubMed جدیداکنوندر

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov در

.دسترساستوآدرسهایقبلیازدسترسخارجشدهاند


