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1399اردیبهشت 

مسعود محمدی
مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

علوم پزشکی گلستان دانشگاه

PubMedآشنایی با پلتفرم جدید 



•PubMedازپزشکیزیستمتونحوزهدرمدرکمیلیون30ازبیششاملMEDLINE

درشدهائهارکتابشناختیاطالعات.استآنالینکتابهایوزیستیعلوممجالت،

PubMedهایسایتوبازمتنکاملمحتوایبهپیوندهاییشاملتوانندمی

PubMed Centralباشندناشرانو.

•NLMیکPubMedمرکزبینهمکاریحاصلجدیدپلتفرم.استکردهایجادجدید

پزشکیملیکتابخانه،(PubMedنظامکنندهایجاد؛NCBI)بیوتکنولوژیاطالعاتملی

.استMEDLINEمجالتبندیفهرستوانتخابمسئول)آمریکا
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.شداعالمNLMتوسطرسمیطوربهجدیدPubMedپروژه،2019نوامبردر

.شدتبدیلنمایشفرضپیشبهجدیدPubMed،2020سالبهاردر

میاجراماهچندبرایموازیطوربهPubMedجدیدوقدیمیپلتفرمدوهر
.شوند

.شودمیبازنشستهماهچندازپسPubMedقدیمیپلتفرم
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جستجوی پیشرفته امکان ارائه جزئیات جستجوها  •

امکان دانلود تاریخچه جستجوهای انجام شده •

ابزارهای پیوند بیرونی به مدارک •

قابلیت شخصی سازی محیط پابمد  •

MeSHپیوندهای مربوط به اصطالحات •

اده می کنید در اطمینان داشته باشید که ویژگی ها و کارکردهایی که در سیستم قدیمی استف•

.اشدسیستم جدید ممکن است در یک مکان متفاوت یا با ظاهری متفاوت وجود داشته ب
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موجود در صفحه نتایجچکیده مطالب از قطعه ای پیش نمایش •

ورد استفاده از نوار کناری ، در یک رکامکان مرور چکیده ها به صورت تک به تک با •

امکان استناد در قالب دلخواه•

از طریق رسانه های اجتماعی امکان اشتراک گذاری یک رکورد •

همراهتلفن کاربردپذیر بهتر و توسعه یافته تر از طریق دستگاه •

ببینیم•
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پیش نمایش قطعه ای از چکیده
مطالب موجود در صفحه نتایج
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ا امکان مرور چکیده ها به صورت تک به تک ب
استفاده از نوار کناری ، در یک رکورد 
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امکان استناد در قالب  
دلخواه
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امکان اشتراک گذاری یک رکورد
از طریق رسانه های اجتماعی 



امکان جستجوی هوشمند مترادف ها و به ویژه اشکال مفرد و جمع در •

)MeSHبدون نیاز به)جستجوی ساده 

سی  بازیابی بهتر و مفهومی واژگان در نگارش های آمریکایی و انگلی•

در جستجوهای سادهTruncationعدم نیاز به عملگرهای کوتاه سازی •

Best Matchبهبود مرتب سازی نتایج بر اساس •
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د و بدون تغییر این ابزارها از پلتفرم قدیمی پابمد به پلتفرم جدید آن منتقل می شون
:  باقی خواهند ماند

• Search from the MeSH database

• Search from NLM Catalog

• Clinical Queries

• Single Matcher

• Batch CitCitation ation Matcher

My NCBI

Myدرشمااطالعاتتمام• NCBIنتقلمپابمدجدیدپلتفرمبهایدنمودهذخیرهکه
.باشیدنخودشخصیمحیطاطالعاترفتندستازنگرانبنابراین.شدخواهند
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:وناستفاده کنندگان حرفه ای از پابمد نگران نباشند؛ چ



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

از دسترس خارج Pubmed.comتوجه داشته باشید تمامی آدرس های قدیمی پابمد مانند 
: و فقط آدرس زیر در دسترس خواهد بود
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ام نویسنده و چند موجودیت مختلف مانند مجله، نجستجوی هوشمند و ساده تر در این ویژگی امکان •

.تاریخ انتشار با هم در بخش جستجوی ساده وجود دارد

: نکته بسیار مهم•

در،طالحاتاصخودکاربردارینقشهومفهومیجستجویازاستفادهباوپابمدجدیدپلتفرمدر•

ارائههبنیازوشودمیجستجوواژگانیمختلفهایشکلوهامترادفتمامیسادهجستجوی

یسازکوتاهازشودمیتوصیهبهترجستجوهایانجامبرایهمچنین!نیستهامترادف

(Truncation)،قولنقل(Quotation Mark)یابینزدیکوProximityنشوداستفاده.

.  فاده استقابل استجستجوگران حرفه ای تر این عملگرها و بخش جستجوی پیشرفته برای •
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:ر جستجو کنیدعبارت زیر را که شامل نام نویسنده، نام مجله و سال است را با همدیگ: مثال
Marom Medicine 2016
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(1)لینک های متن کامل •
ایت نماد ناشر و لینک مقاله در س⁻

ناشر
اه و لینک مقاله در درگPMCنماد ⁻

PMC
ر دیگر لینک های دسترسی د⁻

صورت وجود
(  2)دریافت استناد •
(3)ها اضافه کردن مقاله به عالقمندی•
(4)اشتراک گذاری•
ه  حرکت در قسمت های مختلف مقال•

(5)
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دراستنادخروجیدریافتامکان

وAMA،MLA،APAهایقالب

NLM؛

استناد؛نمتمستقیمکردنکپیامکان

بارگیریامکانnbibفرمتدراستاد

بههکاستاندارداستنادفرمتیک)

مدیریتافزارنرمدرگستردهطور

(دگیرمیقراراستفادهموردمرجع
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otitis media treatment: مثال جستجوی موضوعی
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•Results by Year graph
اریختبراساسمدارکتعدادسالاساسبرنتایجنمودار•

دهدمیامکانشمابهکشویی.دهدمینشانراانتشار
.کنیدانتخابراخودعالقهمورددامنه

•Save, Email, Send to
ماشبهچپسمتباالدرخروجیدریافتهایگزینه•

مکانبهPubMedمدارککردنکپیبرایروشسه
.ارسالوایمیل،ذخیره:دهدمیارائهدیگرهای

•Best Match by default
رض،فپیشصورتبهسازیمرتبترتیببهترین•

.ردآومیشمانتایجصدربهراسوابقترینمناسب

•Abstract snippets with highlights
شمایجستجواصطالحاتکهمقاالتچکیدهازبخشی•

.کنیدمشاهدهاست،کردههایالیترا

•Filters 
تظارانکهجاییدرچپسمتستوندرشمافیلترهای•

.استموجوددارید

•Advanced search
تجویجستوانیدمیکهجایی-پیشرفتهجستجوی•

.هیددانجاممدارکهایفیلداساسبرتریپیشرفته

•Create alert
جستجوکادرزیرازراخودمطلوبرسانیآگاهی•

.کنیدایجاد

•Cite and Share
راکاشتبهراآنهاوکنیدنظراستنادموردمدارکبه•

.بگذارید
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• Results by Year graph (1)

• Save, Email, Send to (2)

• Best Match by default (3)

• Abstract snippets with 
highlights (4)

• Filters (5)

• Advanced search (6)

• Create alert (7)

• Cite and Share (8)
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(1)مدرک قبلی  >•

(2)مدرک بعدی  <•

برای مشاهده جزئیات بر•

(3)روی فلش توقف کنید 
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مدرک مورد نظر  •
را انتخاب نموده و
در حساب کاربری

خود ذخیره و یا 
ایمیل نمایید



قابلیت انتخاب:
تمام نتایج در صفحه جاری•
(هزار مدرک10بیشتر از )تمام نتایج •
انتخاب مدارک خاص•

فرمت های قابل انتخاب جهت
گرفتن خروجی ذخیره

•Summary
•PubMed
•PMID List 
•Abstract
•CSV
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انتخابامکان
تمام نتایج در صفحه جاری•
انتخاب مدارک خاص•

ارسالقابلهایفرمت
•Summary (Text)
•Summary
•Abstract (Text)
•Abstract
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 ارسالهای گزینه  :

•Clipboad:بهاستناد500حداکثرClipboardموقت
.کنیداضافه

•My Bibliography:یشخصکتابشناسیدررانتایج
.کنیدذخیرهخود

•Collection:درمجموعهیکبهقولنقل1000حداکثر
.کنیداضافهNCBIدرخودشخصیحساب

•Citation manager:درمدارکازگرفتنخروجی
امهبرنازبسیاریتوسطکه،PubMed(.nbib)قالب
.استاستفادهقابلاستنادمدیریتهای
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رهاییفیلتفرض،پیشطوربه
اله،مقبهدسترسیسطحمانند
ایبر.استفراهم...ونشرسال

شتربیفیلترمعیارهایافزودن
:دبگیریپیشرازیرمراحل

1. Click on Additional 
Filters

2. Select a category

3. Check the filters

4. Click “Apply” 
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ردنتایججدیدترینارسالجهت
بهشماعالقهموردموضوع
:کنیدفعالراAlertایمیلتان

دهیدانجامراجستجویک•
کنیدذخیرهرانتایج•
مشخصراارسالتناوبدوره•

.کنید
ارسالجهترامطلوبفرمت•

.کنیدمشخصایمیل
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شاملتهپیشرفجستجویصفحه
قدرتمندیعملکردهایکلیه
جستجوگرانبرایکهاست
.استشدهطراحیترایحرفه

:آنهایقابلیت
خاصفیلدهایجستجوی•
هانمایهنمایش•
دهپیچیجستجوهایاجرای•
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شامل ویژگی های 
ت تکمیل خودکار فهرس

مجالتو ها نویسنده
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امکان مشاهده و دانلود تاریخچه جستجو•
قبلیامکان مقایسه نتایج جستجو با جستجوهای•

شدهامکان مشاهده جزئیات جستجوهای انجام•
قبلینتایج امکان ترکیب •
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مشاهدهامکانبخشایندر•
استراتژیجستجو،جزئیات
تمامیهمچنینوجستجو
جستجومفهومیهایمترادف

Translationsقسمتدرشده
.داردوجود

بخششودمییادآور•
translationشرایطیدرفقط

تجوجسکهدارداستفادهامکان
All)آزادفیلددر Field)انجام

!شود
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