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راهنمای استفاده از Ovid

ورود به محیط جستجوی Ovid

 .1از طریق آدرس

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

 .2از طریق لینک  Ovidدر سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه
ثبت نام در Ovid

پس از ورود به پایگاه  Ovidبر روی  My Accountکلیک کرده و در صفحه باز شده  Create a new Personal Accountرا
انتخاب کنید .پس از ثبت مشخصات در این قسمت می توانید با نام کاربری و کلمه عبور انتخابی خود از همین بخش وارد سایت شوید.
انتخاب پایگاه های اطالعاتی  Ovidجهت جستجو

پس از ورود به محیط جستجوی  Ovidصفحه اصلی آن مانند شکل زیر نمایش داده می شود.

دریافت اطالعات در خصوص هر پایگاه

انتخاب تمامی پایگاه ها

انتخاب پایگاه های مورد نظر

ورود به محیط جستجو

انواع جستجو

پس از ورود به صفحه اصلی جستجو شکل زیر را مشاهده می نمایید.

منوی اصلی
انواع مدل جستجو

 Hideعدم نمایش پایگاه های انتخابی
 Changeبازگشت به صفحه نخست و
تغییر یا تصحیح پایگاه مورد نظر
جهت انجام جستجو
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

( Basic Searchجست و جوی ساده)

Include Multimedia:
بازیابی چندرسانه ای های مرتبط

نوار و دکمه جستجو

با کلیدواژه مورد نظر

Include Related Terms:
بازیابی واژهای مرتبط با کلیدواژه
مورد نظر

محدود کردن جستجو

Find Citation

چنانچه اطالعات ناقصی در مورد یک منبع اطالعاتی خاص داشته باشید ازاین قسمت می توانید استفاده نمایید .تنها کافی است اطالعاتی
که در دست دارید را در باکس مربوطه وارد نمایید (الزامی به پر کردن تمامی باکس ها نیست).

امکان اجرای فرمان کوتاه سازی

 در مورد نام ژورنال ) (Journal Nameو نام نویسنده ) (Author Surnameامکان استفاده از فرمان کوتاه سازی
وجود دارد .تنها کافی است چک باکس مقابل هر کدام از این باکس ها را تیک بزنید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

Search Field

در این قسمت شما می توانید تمامی زمینه ها (فیلدهای) پایگاه  Ovidرا مشاهده کنید و کلید واژه مورد نظر خود را به طور خاص فقط
در آن فیلد جستجو نمایید.

نوار و دکمه جستجو
پاک کردن فیلدهای انتخابی

انتخاب فیلد مورد نظر
جهت جستجو

فیلدهایی که به رنگ طوسی نمایش داده شده اند در بخش  My Filedsبه طور پیش فرض قرار گرفته اند.


برای افزودن یک فیلد در  My Filedsکافی است روی فیلد مورد نظر با موس نگه دارید و سپس روی عالمت  +کلیک کنید.



برای حذف یک فیلد که در  My Fileldsوجود دارد ،روی فیلد مورد نظر با موس نگه دارید (فیلدهای انتخابی به رنگ طوسی
نمایش داده شده اند) و سپس روی عالمت – کلیک کنید تا آن فیلد از لیست فیلدهای انتخابی شما حذف گردد.

 توجه داشته باشید که فیلدهای ارسالی به بخش  My Fieldsبا هر بار  Logoutشدن از بین می روند و در مراجعه بعدی به
این پایگاه در صورت نیاز به استفاده از این قسمت باید فیلدهای مورد نظر خود را مجدداً به این قسمت انتقال دهید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

Advanced Search

انتخاب فیلد مورد نظر برای جستجو
بازیابی چندرسانه ای های

کادر و دکمه جستجو

مرتبط با کلیدواژه مورد نظر

انتخاب محدود کننده های
مورد نظر

 :Keywordجستجوی واژه مورد نظر در تمامی قسمت های یک مقاله مانند عنوان ،چکیده ،موضوع و متن مقاله و . ...
 :Authorجستجوی کلیدواژه مورد نظر در بین نام پدیدآورندگان.
 :Titleجستجوی کلیدواژه مورد نظر در عنوان مقاالت.
 :Journalsجستجوی کلیدواژه مورد نظر در بین عنوان ژورنال ها.
Multi-Field search

منوی کشویی جهت انتخاب فیلد
مورد نظر برای جستجو
دکمه جستجو
افزودن ردیف جدید برای ورود

استفاده از عملگرهای  OR ،ANDو NOT
برای ترکیب کلیدواژه ها

اطالعات

انتخاب محدود کننده های مورد نظر
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

مروری بر صفحه نتایج جستجو

سفارش
چاپ

نحوه نمایش نتایج

ایمیل
خروجی استناد

انتخاب تعداد مدارک مورد نمایش
در هر صفحه

اطالعات جستجو

افزودن یادداشت شخصی
نحوه مرتب سازی نتایج جستجو

انتقال مدرک به فضای
شخصی شما در Ovid

سفارشی کردن صفحه نمایش نتایج

دریافت فایل  PDFمدرک

محدود کردن نتایج جستجو از
طریق سال ،عنوان ژورنال ،نوع
انتشار

افزودن عناوین مورد نظر
به بخش My Projects

1

 .1گزینه هایی که شما را به محتوای مدرک بازیابی شده و اطالعات مرتبط هدایت می کنند .این گزینه های عبارتند از:
 :Ovid Full Textدسترسی به نسخه  HTMLمدرک.
 :Table of Contentsمشاهده فهرست مندرجات ژورنالی که در آن مدرک به چاپ رسیده.
 :Abstract Referenceدریافت اطالعات کتابشناختی مختصر در مورد مدرک.
 :Complete Referenceدریافت اطالعات کتابشناختی کامل در مورد مدرک.
 :Find Similarدسترسی به مقاالت با موضوع مشابه مقاله مورد نظر.
 :Find Citing Articlesدسترسی به مقاالتی از  Ovidکه به این مقاله استناد کرده اند.

 در صفحه نمایش نتایج کلید واژه های اصلی مورد جستجو با رنگ زرد نمایش داده می شوند.
 تنها در صورتی که در سایت ثبت نام کرده و با نام کاربری خود وارد شده باشید می توانید از گزینه های  My Projectو
 Annotateاستفاده نمایید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

مرور ژورنال ها

در این قسمت شما می توانید آرشیو ژورنال های موجود در  Ovidرا مرور کنید .توجه داشته باشید که تنها متن کامل مقاالت ژورنال
هایی را که مشترک هستید می توانید دریافت کنید .برای این کار کافی است روی گزینه  Journalsدر نوار آبی باالی صفحه کلیک
کنید.

تنظیم نحوه نمایش مطالب
تعیین تعداد ژورنال هایی که در

مشاهده ژورنال های اشتراک دانشگاه

هر صفحه نمایش داده می شوند.

مشاهده تمام ژورنال های Ovid

با کلیک روی این آیکون و افزودن
 Feedآن به  Readerخود فهرست
مقاالت جدید را بطور اتوماتیک

مشاهده فهرست الفبایی ژورنال ها

دریافت می کنید.

بر اساس حرف انتخابی از جدول

ارسال فهرست مطالب شماره های
جدید بطور اتوماتیک به ایمیل.
افزودن ژورنال به لیست عالقه مندی ها

مشاهده ژورنال ها بر اساس دسته
بندی موضوعی
مشاهده ژورنال های مورد عالقه
اضافه شده
نوار جستجوی عنوان ژورنال

درج یادداشت شخصی
جستجوی عنوان مقاله
مشخص از یک ژورنال

بررسی یک عنوان ژورنال مورد نظر

جستجوی کلیدواژه مورد نظر در
ژورنال انتخابی
تصویر ژورنال ،اطالعات آخرین شماره
دریافت مقاالت جدید ژورنال بطور خودکار
دریافت فهرست مقاالت شماره های جدید
درایمیل
دریافت لینک مستقیم ژورنال مورد نظر در
ایمیل

اطالعات بیشتر در خصوص ژورنال
 Clear Selectedپاک کردن
موارد انتخابی

چاپ

Page

ایمیل

تمامی عناوین موجود در

خروجی استناد
افزودن به فضای شخصی

Selected

انتخاب

صفحه
 Show Abstractsنمایش
چکیده مقاالت

آرشیو ژورنال

انتخاب عناوین مورد نظر جهت
پرینت ،ایمیل و خروجی استناد
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

مرور کتاب ها

در این قسمت شما می توانید کتاب هایی را که از طریق دانشگاه مشترک هستیم بصورت آنالین مطالعه نمایید .

جستجوی کلیدواژه مورد نظر
در کتاب های اشتراک دانشگاه

تنظیم نحوه نمایش نتایج

مرور کتاب ها بر اساس موضوع

ارسال لینک صفحه به ایمیل
شما

مشاهده فهرست الفبایی عنوان
کتاب ها بر اساس حرف انتخابی

عنوان کتاب بصورت لینک

از جدول

اطالعات مختصر
در خصوص کتاب

بررسی یک عنوان کتاب مورد نظر

نمایش یا عدم نمایش عنوان ,باکس
جستجو ،فهرست مندرجات
عنوان کتاب انتخابی

 Current Bookجستجوی کلید واژه مورد

نوار جستجو

نظر در این کتاب
 All Bookجستجوی

دریافت لینک مستقیم صفحه ای که در

کلید

واژه

آن هستید از طریق ایمیل

مورد نظر در تمامی

ارسال متن مورد نظر به ایمیل

کتابهای Ovid

مشاهده فرمت قابل چاپ متن مورد نظر

 Check Spellingچک شدن کلیدواژه از

ذخیره متن بخش مورد نظر

نظر امالیی

افزودن به فضای شخصی در Ovid

فهرست مندرجات کتاب

با کلیک روی عالمت
مشاهده نمایید .عالمت

که در کنار بعضی بخش های فهرست مندرجات می باشد می توانید زیر بخش های هر بخش را
نشان دهنده این است که آن بخش دارای زیر بخش های بیشتر نیست.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

Multimedia

در این قسمت می توانید به جستجوی چندرسانه ای ها شامل فیلم ،صوت و تصویر بپردازید.

تنظیم نحوه نمایش مطالب
چاپ
ایمیل
خروجی استناد

جستجوی سریع کلیدواژه مورد نظر

افزودن به فضای شخصی

1
دسترسی به رسانه هایی با موضوع مشابه
انتقال مدرک به فضای شخصی شما در Ovid
افزودن یادداشت شخصی

افزودن عناوین مورد نظر

دانلود

به بخش My Projects

 .1مرور چندرسانه ای ها به  5طریق امکان پذیر است:
 :Subject/Categoryبر اساس دسته بندی موضوعی.
 :Media Typeبر اساس نوع رسانه شامل :فیلم ،صوت و عکس.
 :Sourceبر اساس نوع منبع شامل :ژورنال و کتاب.
 :Durationبر اساس مدت زمان فیلم یا صوت.
 :Yearsبر اساس سال.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

محیط کار شخصی

این فضا امکانات و ابزارهای مفیدی را در اختیار قرار می دهد که بر اساس آن می توان به ذخیره سازی ،پردازش و مدیریت اطالعات
پرداخت .در این قسمت شما می توانید مواردی را که هنگام جستجو در این پایگاه به لیست عالقه مندی های خود اضافه کردید ،مشاهده
و مدیریت نمایید.

1

 .1در بخش محیط کار شخصی چهار جزء اصلی با عنوان های زیر وجود دارد:
 :My Projectsدر این قسمت می توانید با ایجاد پوشه های متعدد اطالعات ذخیره شده در محیط شخصی  Ovidخود را مدیریت
نمایید.
 :My Searches & Alertsاین بخش محل نگهداری جستجوهای ذخیره شده و  Alertهای تنظیم شده است.
 :My eTocsدر این قسمت می توانید با وارد کردن ایمیل مورد نظر ،ژورنال هایی که مایل هستید تا فهرست مطالب شماره های جدید
آنها را در ایمیل خود دریافت کنید انتخاب نمایید.
 :Install Toolbarدر این قسمت نرم افزاری تعبیه شده است که با نصب آن ،گزینه ای با عنوان  Ovid-Add to My Projectsبه
نوار ابزار مرورگر شما می افزاید و به این ترتیب شما می توانید هنگام جستجو در وب سایت های دیگر ،صفحاتی را که مایلید به پوشه
های موجود در فضای شخصی خود در  Ovidاضافه نمایید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از Ovid

تاریخچه جستجو

در بخش جستجو گزینه ای با عنوان  Search Historyوجود دارد که از طریق آن می توانید تمام جستجوهای انجام شده خود را
مشاهده کنید.

تعداد نتایج جستجو
نوع جستجوی انجام شده
مشاهده نتایج جستجو
دسترسی به گزینه های بیشتر برای
حذف ،ذخیره Alert ،و یا RSS
جستجوی انجام شده.
ترکیب دو یا چند جستجوی انتخابی با

انتخاب جستجوی مورد نظر جهت
ترکیب دو یا چند جستجو
Remove Selected
حذف جستجوی انتخابی
Save Selected
ذخیره جستجوی انتخابی
کلیدواژه های جستجو شده

 ANDو یا OR

Primal Pictures

در بخش اسالیدهای آموزشی به صورت مبحثی جداگانه توضیح داده شده است.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

