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راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی
OVID
تهیه و تنظیم :منور محمدیانی حلج
مدیریت اطالعرسانی و تامین منابع علمی دانشگاه

اسفند 7931

معرفی OVID
 Ovidیکی از اولین پایگاههاي تجاري دنیا در امر گسترش سریع اطالعات و رفع نیازهاي اطالعاتی الکترونیکی در
زمینههاي علوم زیستی ،بهداشت و پزشکی است .کتابخانهها ،محققان ،پزشکان ،مراکز بیوتکنولوژي ،مراکزتحقیقاتی،
بیمارستانها ،دانشجویان رشتههاي مختلف از آن استفاده میکنند Ovid .متعلق به شرکت Wolters Kluwer
 Healthمیباشد که دسترسی به محتواي  1300ژورنال و بیش از  5400کتاب را از  145بانک اطالعاتی امکانپذیر
ساخته است.
صفحه اصلی
ورود به محیط جستجوی OVID
 .1از طریق آدرسhttp://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
 .2از طریق لینک درسایت کتابخانهي دیجیتال دانشگاه
به آدرسhttps://diglib.umsu.ac.ir:
ثبت نام در OVID
 .1براي ثبت نام در سایت از قسمت  ،Registerفرم مربوطه را پرنمایید.
 .2درصورت عضویت در سایت  Loginشوید.
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انتخاب پایگاههای اطالعاتی  Ovidجهت جستجو
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در این صفحه میتوانید با تیک زدن درچک باکس پایگاههاي فهرست شده ،یک یا چند پایگاه موردنظرخود را جهت
جستجو انتخاب نمایید  .توضیحات مربوط به محتواي هریک از پایگاههاي موجود را میتوانید با کلیک روي عالمت
که در جلو عنوان هر پایگاه قراردارد به دست آورید.

 .1انتخاب تمامی پایگاهها
 .2انتخاب پایگاههاي مورد نظر
 .3ورود به محیط جستجو
 .4دریافت اطالعات در خصوص هر پایگاه

صفحهی اول جستجو
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 .1منوي اصلی
 .2انواع مدل جستجو
 .3پنهان کردن فهرست بانکهاي انتخابی
 .4تغییر بانک اطالعاتی انتخاب شده
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انواع مدلهای جستجو
:Basic Search
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 .1بازیابی چندرسانهايهاي مرتبط با کلیدواژهي مورد نظر
 .2بازیابی کلیدواژهاي مرتبط با کلیدواژهي مورد نظر
 .3نوار و دکمه جستجو
 .4محدود کردن جستجو
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:Find Citation
چنانچه اطالعات ناقصی در مورد یک منبع اطالعاتی خاص داشته باشید میتوانید از این قسمت استفاده نمایید.
بدین صورت که اطالعات را در باکس مربوطه وارد نمایید.

 .1در مورد نام ژورنال و نام نویسنده امکان استفاده از فرمان کوتاهسازي وجود دارد .تنها کافی است چک
باکس مقابل هر یک از باکسها را تیک بزنید.

:Search Tools
استفاده از این مدل جستجو به شما امکان میدهد که اطالعات بیشتري درباره کلیدواژههاي مورد استفادهي خود به
دست آورید .این بخش براساس سرعنوانهاي پزشکی مش تنظیم شده است و به شما امکان میدهد که جستجوي
خود را به صورت موضوعی و مطابق با سرعنوانهاي پزشکی مصطلح و واژگان کنترل شده انجام دهید.
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 .1این ابزار به شما امکان میدهد که سرعنوان موردنظر خود را در ساختار سلسله مراتبی)درختواره) مش
مشاهده کنید.
 .2به شما امکان میدهد که تکواژه جستجوي خود را در محتوایی از واژههاي مشابه ،مرتبط و مقلوب مشاهده
کنید.
 .3اطالعاتی درباره واژهي ایندکس شده نظیر معناي واژه و کاربرد آن ،کلمات مترادف و هم معنا را ارائه
میکند و در پیداکردن سایر موضوعات به شما کمک میکند.
 .4نتایج جستجوي واژه را با در نظر گرفتن موضوعات خاص مرتبط ،گسترش میدهد.
 .5کلیهي جنبههاي گوناگون کلمه مورد جستجو را نمایش میدهد که میتوان موارد مورد نیاز را انتخاب و با
واژههاي اصلی ترکیب کرد.

Search Fields
با استفاده از این بخش شما می توانید کلیهي زمینههاي ایندکس شده در پایگاه  Ovidرا مشاهده کنید.

1
3

2

 .1نوار و دکمه ی جستجو
 .2انتخاب فیلد مورد نظر جهت جستجو
 .3پاک کردن فیلدهای انتخابی

Advanced Search
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 .1در این مدل جستجو امکان جستجوي واژه در 5زمینهي عمومی و معمول وجود دارد.
 :Keywordبا انتخاب این گزینه کلیدواژهي موردجستجو درتمامی قسمتهاي یک مقاله مانند عنوان ،چکیده،
موضوعات و متن مقاله جستجو میشود.
 :Authorبا استفاده از این آیتم میتوانید مدارکی که توسط یک نویسنده خاص نوشته شده را باز یابی کنید.
:Titleاین آیتم کلیدواژهي شما را در عنوان مقاله جستجو میکند.
 :Journalاین آیتم کلیدواژهي شما را در بین عنوان ژورنالهاي موجود در پایگاه جستجو میکند .یک یا چند
کلمهي اول عنوان براي جستجو کافیست.
 :Book Nameاین آیتم کلیدواژهي شما را در بین عناوین کتب موجود در پایگاه جستجو میکند.
 .2بازیابی چندرسانهايهاي مرتبط با کلیدواژهي مورد نظر
 .3انتخاب محدودکنندههاي مورد نظر

Multi-Field Search
دراین مدل جستجو به جاي یک باکس ،چندین باکس جستجو براي واردکردن کلیدواژههاي خود در اختیار دارید .به
این معنا که هم میتوانید کلیدواژههاي متعددي را با استفاده از عملگرهاي بولین ترکیب کنید و هم میتوانید در
مورد هرکلیدواژه زمینهي مورد نظر خود را از بین زمینههاي پیشنهاد شده انتخاب کنید .با این قابلیت شما قادرید
استراتژي جستجوي خود را به شکلی دقیق و خاص تعریف کنید .به این ترتیب به نتایج کمتر اما مرتبطتري دست
خواهید یافت.
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 .1استفاده از عملگرهاي بولی( ( NOT، OR، ANDبراي ترکیب کلیدواژهها
 .2منویی کشویی جهت انتخاب فیلد موردنظر براي جستجو
 .3افزودن ردیف جدید براي ورود اطالعات
 .4انتخاب محدودکنندههاي مورد نظر

مروری بر صفحه نتایج جستجو
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 .1نحوهي نمایش نتایج
 .2اطالعات جستجو
 .3نحوهي مرتبسازي نتایج جستجو
 .4سفارشی کردن صفحهي نمایش نتایج جستجو
 .5محدود کردن نتایج جستجو از طریق سال ،عنوان ژورنال و نوع انتشار
 .6سفارش ،چاپ ،ایمیل و خروجی استناد
 .7انتخاب تعداد مدارک مورد نمایش در هر صفحه
 .8افزودن یادداشت شخصی
 .9انتقال مدرک به فضاي شخصی
 .11دریافت فایل  pdfمدرک
 .11دسترسی به نسخهي  HTMLمدرک
 .12دریافت اطالعات کتابشناختی کامل در مورد مدرک
 .13دسترسی به مقاالت با موضوع مشابه مقالهي مورد نظر
 .14دسترسی به مقاالتی از  ovidکه به این مقاله استناد کردهاند.
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مرور ژورنالها
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 .1اطالعات بیشتر در خصوص ژورنال
 .2آرشیو ژورنال
 .3تصویر و اطالعات آخرین شمارهي ژورنال
 .4دریافت مقاالت جدید ژورنال به طور خودکار
 .5دریافت فهرست مقاالت شمارههاي جدید در ایمیل
 .6دریافت لینک مستقیم ژورنال مورد نظر در ایمیل

مرور کتابها
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 .1جستجوي کلیدواژهي مورد نظر در کتابهاي اشتراک دانشگاه
 .2مرور کتابها بر اساس موضوع
 .3مشاهدهي فهرست الفبایی عنوان کتابها بر اساس حرف انتخابی از جدول
 .4تنظیم نحوهي نمایش نتایج
 .5ارسال لینک صفحه به ایمیل
 .6عنوان کتاب به صورت لینک
 .7اطالعات مختصر در خصوص کتاب
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 .1نمایش یا عدم نمایش عنوان ،باکس جستجو و فهرست مندرجات
 .2جستجوي کلیدواژهي مورد نظر در این کتاب
 .3جستجوي کلیدواژهي مورد نظر در تمامی کتابهاي OVID
 .4چک شدن کلیدواژه از نظر امالیی
 .5فهرست مندرجات کتاب
 .6عنوان کتاب انتخابی
 .7نوار جستجو
 .8دریافت لینک مستقیم صفحهاي که در آن هستید از طریق ایمیل
 .9ارسال متن مورد نظر به ایمیل
 .11مشاهدهي فرمت قابل چاپ متن مورد نظر
 .11ذخیرهي متن بخش مورد نظر
 .12افزودن به فضاي شخصی در OVID
 .13با کلیک رو عالمت ( )+می توانید زیربخشهاي هر بخش را مشاهده نمایید .عالمت ( )-نشان دهندهي این
است که آن بخش داراي زیربخشهاي بیشتري نیست.

مرور چندرسانهایها
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 .1جستجوي سریع کلیدواژهي مورد نظر
 .2مرور چند رسانهايها
 براساس دستهبندي موضوعی
 براساس نوع رسانه شامل :فیلم ،صوت و عکس
 براساس نوع منبع شامل :ژورنال و کتاب
 براساس مدت زمان فیلم یا صوت
 براساس سال
 .3افزودن عناوین مورد نظر به این بخش
 .4تنظیم نحوهي نمایش متن
 .5چاپ ،ایمیل ،خروجی استناد و افزودن به فضاي شخصی
 .6دسترسی به رسانههایی با موضوع مشابه
 .7انتقال مدرک به فضاي شخصی درOVID
 .8افزودن یادداشت شخصی
 .9دانلود
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محیط کار شخصی

 .1باکس جستجو جهت جستجوي نتایج ذخیره شده خودمان
 .2در بخش محیط کار شخصی سه جزء اصلی با عنوانهاي زیر وجود دارد.
 :My Projects در این قسمت میتوان با ایجاد پوشههاي متعدد اطالعات ذخیره شده در محیط
شخصی  ovidخود را مدیریت نمایید.
 :My Searches AND Alerts این بخش محل نگهداري جستجوهاي ذخیره شده و Alertهاي
تنظیم شده است.
 :My eTocs در این قسمت میتوانید با وارد کردن ایمیل مورد نظر ،ژورنالهایی که مایل هستید تا
فهرست مطالب شمارههاي جدید آنها را در ایمیل خود دریافت کنید ،انتخاب نمایید.

