
 
 

 OVID راهنمای کاربردی جستجو در پایگاه

Ovid  ژورنها  ،   12000باشد کهه دارا   مجموعه الکترونیکی از اطالعات مورد نیاز جهت تحقیقات پزشکی ، علمی و آکادمیک می

افتتها  شهد و در سراسهر دنیها کتاب انهه  ها ،        1988در سا   Ovidاست.  Database 200عنوان کتاب و بیش از  500بیش از 

 ها  م تلیهی نریهر پزشهکی، داروسهاز ،      محققان، پزشکان، مراکز بیوتکنولوژ ، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها ، دانشجویان رشهته 

 ی باشد.م Wolters Kluwer Healthمتعلق به شرکت  Ovidمهندسی از آن استیاده می کنند. 

 ورود به پایگاه :

  http://ovidsp.tx.ovid.comاز طریق ورود به پایگاه  .1

 از طریق ورود به بخش منابع الکترونیک  .2

  های جستجوروش  •

 ا  مورد نرر خود را انت اب و سپس شروع به جستجو نمایید.  مچنهی  بها    Databaseیا  Database  منبع، نکته: ابتدا نوع

  تغییر د ید. توانید بانک اطالعاتی مورد نرر خود رامی Chang Databaseکلیک بر رو  

: Basic search  انجام جستجو  سریع و آسان با وارد کردن کلید واژه یا عبارت مورد نرر که در ای  قسمت با استیاده از

 ... و Full Textنریر : زبان ، سا  انتشار ،  .نیز می توانید جستجو  خود را محدود نمایید Limit گزینه

 

 

 

 

 

 

Find Citation   :توانید حتی اگر اطالعات اندکی درباره یک مقالهه داریهد بهه رفهرنس مهورد نرهر       از طریق ای  جستجو می

رفهرنس   Article title  ،Journal name  ،Author دسترسی پیدا کنید .  مچنی  با استیاده از فیلهد ا  گونهاگون ماننهد   

 . بازیابی کنیدمورد نرر خود را 

Search Field: خوا ید نتایج جستجو محدود به آنها باشد را انت اب نمایید . از جمله ای  توانید فیلد یا فیلد ایی را که میمی

 می باشد Full text  ،Abstract  ،Journal name  ،Caption textفیلد ا : 

 

 

 

 



 
 

Advanced search 

  Limitنمایید . در ای  قسمت نیز با استیاده از گزینه  Title  ،Auther  Journalتوانید جستجو  خود را محدود به می

  می توانید جستجو  خود را محدودتر کنید.

 

 

 

 

 

Multiple Field search ها و بها اسهتیاده از عملار ها       تر توسط کلیهد واژه : امکان جستجو  گسترده AND  ،OR  ،

NOT عنوان، نویسنده، موضوع، خالصه و ... وجود دارد . ا  م تلیی  مچون در داخل گزینه 

 

 

 

 

 

 

 پایگاه:  امکانات

Journal توانید به لیست الیبایی مجالت به صورت : شما میA-Z . و بر اساس عنوان و موضوع دسترسی داشته باشد 

Book توانید به لیست الیبایی کتب به صورت : شما میA-Z . و بر اساس عنوان و موضوع دسترسی داشته باشید 

My work space   برا  استیاده از ای  امکان باید یرا  خهود :Personal Account    . ایجهاد کنیهدOvidsp    بهه شهما

،  My project  ،My search &Alertد هد . از جملهه کاربرد ها  آن    امکان ایجاد یک فضا  کار  م صوص به خود را می

My eTOC . و ... می باشد 

My eTOC ا را از طریق ایمیل دریافت کنید . توانید اطالعاتی در مورد مندرجات جدید ژورنا : با استیاده از ای  امکان شما می 

Ovidsp  کند . ا را به آدرس ایمیل شما ارسا  میمرتبا برا  شما مندرجات روز آمد شده ژورنا 

My search & Alert :  می توانید جستجو ایی را که انجام داده و ذخیره نموده اید و یاAlert  ایهد   ایی را که ایجاد کهرده

 مشا ده کنید .



 
 

Primiral picture توانید به مجموعه سه بعد  آناتومی بدن انسان که بصورت موضوعی تقسهی   : با استیاده از ای  گزینه می

 بند  شده است دسترسی داشته باشید .

• Email article : امکان ارسا  اصل مقاالت بازیابی شده از طریق ای  گزینه به آدرس مورد نرر وجود دارد . 

Export citation : امکان انتقا  مقاالت انت اب شده به نرم افزار مدیریت مراجع (Citation management)  جهت

 .رفرنس نویسی و استناد وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


