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OVIDمعرفی

Ovidونیکیالکتراطالعاتینیازھايرفعواطالعاتسریعگسترشامردردنیاتجاريھايپایگاهاولینازیکی

.استشدهایجاد۱۹۸۸سالدرکھاستپزشکیوبھداشتزیستی،علومھايزمینھدر

ھايتھرشدانشجویانوھابیمارستانمراکزتحقیقاتی،بیوتکنولوژي،مراکزپزشکان،محققان،ھا،کتابخانھ

WoltersشرکتبھمتعلقOvid.کنندمیاستفادهآنازمختلف Kluwer Healthبھدسترسیکھباشدمی

.استساختھپذیرامکاناطالعاتیبانک۱۰۰ازبیشازراکتاب٦۰۰۰ازبیشوژورنال۱٤۰۰محتواي



OVIDورود بھ محیط جستجوی 

در سایت کتابخانھ مرکزی دانشگاهOvidاز طریق لینک . ۱

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgiاز طریق آدرس . ۲

از طریق سامانھ منبع یاب. ۳

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi


جستجوبرایOVIDاطالعاتیھایپایگاهانتخاب



OVIDدرنامثبت

myبررویسایتدرنامثبتبراي.۱ accountبازشدهصفحھدروکردهکلیکCreate accountنماییدکلیکرا.

.کنیدLoginسایتدراید،شدهعضوقبالکھدرصورتی۲.



ورتھمانطور کھ در عکس مشاھده می نمایید، در این صفحھ پایگاه ھای اطالعاتی انتخاب شده را می توانید مشاھده کنید، پنھان کنید و یا در ص
.تمایل این پایگاه ھا را تغییر دھید



Basic Search

Include multimedia :بازیابی چندرسانھ ای ھای مرتبط با کلیدواژه موردنظر

Include Related Terms :بازیابی کلیدواژه ھای مرتبط با کلیدواژه موردنظر



Find Citation

.اییداطالعات ناقصی در مورد یک منبع اطالعاتی خاص داشتھ باشید می توانید از این قسمت استفاده نمچنانچھ 

.بدین صورت کھ اطالعات را در باکس مربوطھ وارد نمایید

مقابل چک باکس تنھا کافی است . در مورد نام ژورنال و نام نویسنده امکان استفاده از فرمان کوتاه سازي وجود دارد
.ھر یک از باکس ھا را تیک بزنید



Search Field

را ovidتمام فیلدھای پایگاه در این قسمت شما می توانید 

موردنظر را بھ طور خاص فقط در مشاھده کنید و کلیدواژه 

.آن فیلد جستجو نمایید



Advanced Search

در این قسمت می توانید کلیدواژه مورد نظر 

.فیلد موجود جستجو کنید۵خود را در 

:Keyword  درتمامی نظر شما  موردانتخاب این گزینھ کلید واژه ي با

و متن مقالھ جستجو موضوعات چکیده،قسمت ھاي یک مقالھ مانند عنوان، 

.می شود 

:Author کلیدواژه موردنظر را در بین نام پدیدآورندگان ھر مدرک جستجو

اص کھ توسط یک نویسنده خبا انتخاب این گزینھ تمامی مدارکی . می کند

.شده بازیابی می شودنوشتھ 

:Title  در عنوان مقالھ جستجو میشما کلیدواژه ي با انتخاب این گزینھ

.شود

:Journal آیتم کلیدواژه ي شما را در بین عنوان ژورنال ھاي موجود در این

.ي اول عنوان براي جستجو کافیستکلمھ چندیک یا . پایگاه جستجو می کند 

:Book Name  ر آیتم کلید واژه ي شما را در بین عناوین کتب موجود داین

.کندپایگاه جستجو می 



Multi-Field Search

.  ریددراین مدل جستجو بھ جاي یک باکس، چندین باکس جستجو براي واردکردن کلیدواژه ھاي خود در اختیار دا

لیدواژه ھرکدر مورد توانید کلیدواژه ھاي متعددي را با استفاده از عملگرھاي بولین ترکیب کنید و درواقع شما می 

جوي خود را جستدر این مدل جستجو شما استراتژي . کنیدفیلدھای پیشنھادی انتخاب مورد نظر خود را از بین فیلد 

.یافتدست خواھید نتایج کم تر اما مرتبط تري می کنید و در نتیجھ بھ بھ شکلی دقیق و خاص تعریف 







مرور ژورنال ھا
.در این قسمت سھ نوع فیلتر بھ چشم می خورد

فیلتر دسترس پذیری•

فیلتر عنوان•

فیلتر موضوعی•

ژورنال موردنظر بھ لیست ژورنال ھای مورد عالقھ تان اضافھ می My Favoritesبا فشار دادن گزینھ 

.شود



بررسی یک عنوان ژورنال
در سمت چپ صفحھ اطالعات 

.ژورنال را مشاھده می فرمایید

RSS : دریافت مقاالت جدید ژورنال

بھ طور خودکار

eTOC : دریافت فھرست مقاالت

شماره ھاي جدید در ایمیل

Email Jumpstart : دریافت لینک

مستقیم ژورنال مورد نظر در ایمیل



مرور کتاب ھا
فیلتر جستجوی کتاب براساس عنوان و موض. وع۱

ارسال لینک صفحھ بھ ایمیل. ۲

تنظیم نحوه نمایش نتایج. ۳



بررسی یک عنوان کتاب
Title, Search, TOC : ،نمایش یا عدم نمایش عنوان

باکس جستجو و فھرست مندرجات

Current Book : جستجوي کلیدواژه ي مورد نظر در

این کتاب

All Books : جستجوي کلیدواژه ي مورد نظر در

OVIDتمامی کتاب ھاي 

Check Spelling : چک شدن کلیدواژه از نظر

امالیی

Add to My Projects : بھ فضاي شخصی افزودن

OVIDدر 

Save :ذخیره ي متن بخش مورد نظر

Print Preview : مشاھده ي فرمت قابل چاپ متن

نظرمورد 

Email :ارسال متن مورد نظر بھ ایمیل

Email Jumpstart:ھ دریافت لینک مستقیم صفح



مرور چندرسانھ ای ھا

ت و در این قسمت می توانیم چندرسانھ ای ھا شامل فیلم، صو

.تصویر را جستجو کنیم

:روش امکانپذیر است۵مرور چندرسانھ ای ھا از 

بندي موضوعیدستھ . ۱

فیلم، صوت و عکس: رسانھ شاملنوع . ۲

ژورنال و کتاب: منبع شاملنوع . ۳

زمان فیلم یا صوتمدت . ۴

سال. ۵



محیط کار شخصی
My Projects  :در این قسمت می توانیم با ایجاد پوشھ ھاي

خود را ovidمتعدد اطالعات ذخیره شده در محیط شخصی

.مدیریت نماییم

My Searches AND Alerts  : بخش محل نگھداري این

.شده استھاي تنظیم  Alertجستجوھاي ذخیره شده و 

My eTocs : این قسمت می توانید با وارد کردن ایمیل در

مطالب تا فھرست مورد نظر، ژورنال ھایی کھ مایل ھستید 

ب شماره ھاي جدید آن ھا را در ایمیل خود دریافت کنید، انتخا

.نمایید
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