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 مقدمه 

Ovid هاي تجاري دنيا در امر يكي از اولين پايگاه ( گسترش سريع تكنولوژي اطالعاتIT ،است. از همان روزهاي ابتدايي )

Ovid  ،به سرعت رشد پيدا كرد و به عنوان يك شركت برجسته در دنيا در امر دستيابي به اطالعات و محصوالت الكترونيكي

 Silverبا شركت  Ovid، 2001. در سال ظهور كردو خدمات پشتيباني براي كاربران سراسر دنيا،  هاي تحقيقاتيمهارت

Platter ها ادغام شد و موجب يكي شدن منابع دو نام برجسته دنيا در زمينه پزشكي و تحقيقات علمي شد. امروز، ميليون

دهد ارائه مي Ovidكه شركت  onlineهاي تحقيقات پزشكي پژوه و متخصص كلينيكي در سراسر دنيا به قابليتمحقق، دانش

 دسترسي دارند.

Ovid اشت و هاي علوم زيستي، بهدناوري آن، يك پيشرو شناخته شده در حل نيازهاي اطالعاتي الكترونيكي در زمينهو ف

اربر در سراسر دنيا را در كميليون  13، ابزار و خدمات ويژه، نيازهاي گوناگون تحقيقاتي بيش از با ارائه محتوا Ovidپزشكي است. 

يار دارد كه به هاي درست و دقيقي براي سؤاالت مهم و اساسي در اختو جواب دكنامور علمي، پزشكي و تخصصي برآورده مي

يق و دسترسي با استفاده از موتور جستجوي قوي خود، جستجو، تحق Ovidكند. تقويت اكتشاف و كاوش در موضوعات كمك مي

 . بانك اطالعاتي امكان پذير ساخته است 145كتاب را از  5400ژورنال و بيش از  1300به محتواي 

پژوهان دانش وشروع به كار كرده در دنيا مورد استفاده كتابداران، محققان، متخصصان كلينيكي،  Ovidكه  1988از سال 

وسازي و هاي پژوهشي، بيمارستانها و سيستمهاي بهداشت و سالمت، دارهاي برجسته دنيا، مدارس پزشكي، كتابخانهدانشگاه

از  %97هاي پزشكي، از كتابخانه %93توسط Ovid( قرار گرفته است. تنها در امريكاي شمالي، HMOركتهاي بيمه )ش

روسازي مورد شركت برجسته دا 30تختخوابي آمريكا و همچنين توسط  200از بيمارستانهاي  %87بيمارستانهاي آموزشي، و 

 گيرد.استفاده قرار مي

ن، خواننده بتواند به اي بيان شود كه با مطالعه آبه گونه Ovidها و نكات مهم محيط جستجوي در اين راهنما سعي شده قابليت

م نظور مفاهيهاي مختلف و نيز مديريت فضاي شخصي خود آشنا و مسلط شود. به همين مكاربرد ابزارها، انجام جستجو و فعاليت

صل كلي ارائه ف 6وري محتوا در است. همچنين جهت افزايش بهره بصورت كاربردي و گام به گام همراه با مثال و تصوير بيان شده

با استفاده از  ربوطه و ياوار از ابتدا تا انتها، قادر باشد مطلب مورد نظر را در فصل مشده است تا خواننده عالوه بر مطالعه زنجيره

 فهرست بيابد و اطالعات الزم را در آن خصوص كسب كند.

واره ايمان هم سه نسيمدارد تيم آموزشي مؤست و پيشرفت روز افزون براي تمامي پژوهشگران، اعالم ميدر پايان با آرزوي موفقي

 مشتاق و پذيراي نظرات و پيشنهادات عزيزان خواهد بود.

 

      با تشكر

 مؤسسه نسيم ايمان
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 فصل اول

 

 

 خوش آمديد OvidSPبه 
 

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
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 Ovid جستجوي محيط به ورود

1. /http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi  را در قسمتBar Address وارد كنيد. به اين  مرورگر

 خواهيد شد. Ovidترتيب شما مستقيماً وارد محيط جستجوي 

 .روي آن كليك كنيد قرار داده شده است، Ovidدانشگاه لينك  كتابخانه مركزي در سايتاگر  .2

 

 جهت جستجو Ovidهاي اطالعاتي انتخاب پايگاه

شود. كنيد نمايان ميمشاهده مي 1-1، صفحه اصلي آن كه در تصوير Ovid))محيط جستجوي  OvidSpپس از ورود به محيط 

ت جستجو ود را جهخهاي فهرست شده، پايگاه مورد نظر با تيك زدن در چك باكس هر يك از پايگاهتوانيد در اين صفحه شما مي

 كليك كنيد. كه در تصوير با دايره سبز مشخص شده است OK گزينهانتخاب كنيد و براي ورود به محيط اصلي جستجو،  روي 

مؤسسه  هاي مربوط به آن كه توسط FactSheetر را د Ovidتوضيحات مربوط به محتواي هر يك از پايگاه هاي موجود در 

كه در كنار عنوان هر پايگاه قرار دارد، اطالعات توانيد با كليك بر روي عالمت       ن ميايمان تهيه شده، مطالعه كنيد. همچنينسيم

 آوريد.مشروحي درباره آن پايگاه به دست 

هاي تقابلي جستجو خواهيد شد. رابط كاربري و همچنين امكانات وپس از انتخاب پايگاه مورد نظر خود وارد محيط اصلي 

ايگاه ن راهنما پ. در ايهايي وجود داردها يكسان است و تنها در برخي موارد جزئي تفاوتجستجوي اين محيط در مورد كليه پايگاه

Your Journlas@Ovid ارآمد كمهم و  ي آن، تمامي نكاتها انتخاب شده است و تالش شده طبه دليل دارا بودن كليه قابليت

 ذكر شود.

 

 

 

 

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi/
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 1-1تصوير
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 فصل دوم

 

 

 هاي جستجوانواع مدل
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 هاي جستجوانواع مدل

تك آنها معرفي  ه در اين راهنما تكك كنيدگزينه مشاهده مي 3پس از ورود به صفحه اصلي جستجو در نوار آبي باالي صفحه 

 6است. در ادامه مطلب هر  Ovidو در هاي جستجاست و شامل انواع مدل "search"اولين گزينه  (.1-2)تصوير خواهند شد

 به تفصيل توضيح داده شده است. جستجو مدل

 
 1-2تصوير

 

Basic search 
 

ترين زمان كند در كوتاهاست. استفاده از اين مدل جستجو به شما كمك مي Ovidترين بخش جستجو در اولين و ساده

ن توانها ميده از آنتايج را بازيابي كنيد. شامل يك باكس جستجو و تعدادي محدود كننده است كه با استفاممكن بيشترين 

ها را كليك كنيد، فهرستي از محدود كننده Limitsروي گزينه  2-2جستجو را به موارد خاصي محدود كرد. مطابق تصوير 

 با رنگ سبز 2-2 كه در تصوير Edit Limitsشتر، روي گزينه هاي بيدر اختيار خواهيد داشت. براي مشاهده محدود كننده

 زينهگباكس يك يا چند محدود كننده را تيك زده و سپس روي مشخص شده است كليك كنيد. بر حسب نياز خود چك

search .كليك كنيد 

 

 



 

10 |       

ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection) 

 

 2-2تصوير

بر كليدواژه  مشخص شده است؛ عالوه 3كه با دايره قرمز در تصوير "Include Related Terms"با انتخاب گزينه  نكته:

 هاي مرتبط با آن نيز جستجو خواهند شد.وارد شده، واژه

 

 هاي زير را دنبال كنيد:براي انجام جستجو گام Basic searchدر استفاده از مدل 

 به صورت يك وان ساده مطلب خود را به زبهاي مورد نظر خود را در باكس جستجو وارد كنيد و يا كليدواژه يا كليدواژه .1

دهد. پس اگر ر ميها قرارا بين كليدواژه AND. در اين مدل، موتور جستجو بطور پيش فرض عملگر يا چند سوال بيان كنيد

توانيد يمد. حتي هاي شما بصورت يك عبارت و در كنار هم جستجو شوند، آنها را درون گيومه قرار دهيمايليد كليدواژه

بازيابي  ان مدركرا بطور كامل و در داخل گيومه در باكس جستجو وارد كنيد تا دقيقاً همعنوان دقيق و كامل يك مدرك 

 رد.ها وجود ندادر تركيب كليدواژه )AND, OR, NOT(شود. در اين مدل امكان استفاده از عملگرهاي بولين 

 يك يا چند محدود كننده مورد نظر خود را انتخاب كنيد )اختياري(. .2

 ليك كنيد.ك search گزينهروي  .3

 :اطالعات بيشتر

 نيد.براي اطالع از نحوه بهبود، مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده به فصل چهارم مراجعه ك 
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Find Citation 
 

است. چنانچه اطالعات ناقصي در مورد يك منبع اطالعاتي خاص داشته باشيد با كمك اين  Ovidدومين مدل جستجو در 

توانيد به مطلب مورد نظر دست يابيد. براي مثال ممكن است شما تنها يك كلمه از عنوان يك مقاله و يك ژورنال را بخش مي

به ياد داشته باشد. و يا تنها بخشي از نام نويسنده را به خاطر بياوريد. حتي ممكن است هيچكدام از اينها را ندانيد و تنها 

DOI1  ياUnique Identifier  نظر را در اختيار داشته باشيد، در چنين شرايطي با استفاده از اين مدل مدرك مورد

 توانيد مطلب مورد نظر را جستجو كنيد. جستجو مي

ظر، قاله مورد نز اين جستجو بر اساس بخشي از نام ژورنال و سال انتشار آن و نيز بخشي از عنوان ميك نمونه ا 3-2در تصوير 

ا چند نتيجه ييك  Search گزينهكردن اين اطالعات در فيلدهاي مربوطه و كليك روي  نشان داده شده است. پس از وارد

ها يك ين مثال تنار مورد شود. هرچه اطالعات كاملتر باشد تعداد نتايج بازيابي شده كمتر و دقيقتر خواهد بود. دبازيابي مي

 (4-2)تصوير نتيجه بازيابي شد كه دقيقاً همان مقاله مورد نظر نگارنده بود. 

 
 3-2تصوير

باكس وجود دارد. تنها كافي است چك 2سازيدر مورد عنوان ژورنال و نيز نام نويسنده، امكان استفاده از فرمان كوتاه نكته:

Truncate Name  .را در مقابل آنها تيك بزنيد 

                                                   
1 Digital Object Identifier 
2 Truncation 
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 Find Citation. نتيجه بازيابي شده براي مدل جستجوي  4-2تصوير 

 

Search Tools  
 

هاي مورد استفاده خود به دست دهد كه اطالعات بيشتري درباره كليدواژهاستفاده از اين مدل جستجو به شما امكان مي

ها و موضوعات توانيد به اطالعاتي در مورد ارتباط ميان واژهآوريد و با موضوعات و مفاهيم بيشتري آشنا شويد. بعالوه مي

تنظيم شده است و به شما اين  3مشهاي پزشكي ابيد. اين بخش بر اساس سرعنوانمختلف موجود در محتواي پايگاه دست ي

هاي پزشكي مصطلح و واژگان كنترل شده دهد كه جستجوي خود را به صورت موضوعي، و مطابق با سرعنوانامكان را مي

 انجام دهيد. 

يك منوي كشويي حاوي تعدادي گزينه يك باكس جستجو و  5-2، مطابق تصوير شماره Search Toolsبا انتخاب گزينه 

 :هاي زير را دنبال كنيدهاي پزشكي مرتبط با كليدواژه خود، گامشود. براي مشاهده سرعنوانظاهر مي

 واژه يا عبارت مورد نظر خود را وارد كنيد. .1

 است(. هخص شدبا توجه به نياز خود يك گزينه را از فهرست موجود انتخاب كنيد )در تصوير با دايره قرمز مش .2

 كليك كنيد. Search گزينهروي  .3
  

                                                   
3 MESH: Medical Subject Heading 
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 5-2تصوير

دامه هر كه در ا آورداي را براي شما فراهم ميهاي موجود در منوي كشويي سمت چپ امكان جستجوي ويژههر يك از گزينه

 ها عبارتند از:شود. اين گزينهيك به تفكيك توضيح داده مي

 Permuted Index                         Tree                              Map Term 

SubHeadings                  Explode                             Scope Note 

 

ما يك شورد نظر مكه كليدواژه در صورتي. دهدكليدواژه شما را با اصطالحات كنترل شده پايگاه مطابقت مي: 

ل واژه راي مثاشود. بباشد، پس از انجام جستجو كليد واژه شما به صورت لينك ظاهر ميسرعنوان موضوعي پذيرفته شده 

نترل شده كيك اصطالح  دهد كه دهيم. نتيجه نشان ميمورد جستجو قرار مي را بر اساس  

پس از انجام جستجو اين واژه به  6-2است و به عنوان يك سرعنوان موضوعي در مش پذيرفته شده است. زيرا مطابق تصوير 

 هاي ديگريرعنوانسصورت لينك ظاهر شده است كه در نوار آبي قابل مشاهده است. در اين قسمت عالوه بر واژه مورد نظر، 

 و در ي آشنا شدهبط بيشترهاي مرتتوانيد با واژهشوند. به اين ترتيب شما ميكه در ارتباط با اين واژه هستند نيز فهرست مي

 .صورت نياز آنها را نيز مورد جستجو قرار دهيد
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 6-2تصوير 

صورت يك سرعنوان پذيرفته شده ايندكس نشده باشد، شما به جاي مشاهده كليد واژه خود، چنانچه كليد واژه شما به

اساس  را بر صورت لينك خواهيد ديد. براي مثال اگر عبارت سرعنوان موضوعي پذيرفته شده را به

 به جاي عبارت  مورد جستجو قرار دهيد، خواهيد ديد كه عبارت  

 نگاه كنيد(. 7-2به عنوان يك سرعنوان موضوعي پذيرفته شده است )به تصوير 

در ساختار سلسله مراتبي )درختي( هاي كنترل شده مي توانيد جايگاه آن واژه را با كليك بر روي هر يك از واژه نكته: 

نيد. براي ناسايي كشتر را نيز تر و خاصهاي عاماصطالحنامه مش مشاهده كنيد. به اين ترتيب شما قادر خواهيد بود واژه

 ( مراجعه كنيد.كسب اطالعات بيشتر در اين مورد به بخش بعدي )مدل 
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 7-2تصوير

پردازيد. توضيحات ب هاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت، به جستجو در پايگاه توانيد بر اساس سرعنواناكنون مي

كنترل شده انجام  چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان"و تحت عنوان  19ونگي انجام اين كار را در صفحه مربوط به چگ

 مطالعه كنيد. "دهيم؟

د نظر خود را در ساختار سلسله مراتبي )درختواره( مش مشاهده دهد كه سرعنوان موراين ابزار به شما امكان مي: 

توانيد تعداد تر مرتبط را نيز در اختيار داشته باشيد. بعالوه ميتر و خاصهاي عامتوانيد سرعنوان. به اين ترتيب شما ميكنيد

د. براي درك بهتر اين مسئله به را بر اساس هر سرعنوان موضوعي، در مقابل آن مشاهده كني مدارك موجود در پايگاه 

 مورد جستجو قرار گرفته است.  بر اساس  توجه كنيد. در اين مثال سرعنوان موضوعي  8-2تصوير شماره 

ان موضوعي وارد در باكس جستجو حتماً و حتماً بايد يك سرعنو كه براي انجام جستجو بر اساس توجه داشته باشيد 

  .ايشود نه هر كليدواژه

يه در يك نوار آبي نمايش داده شده است. در حاليكه كل نيد سرعنوان كمشاهده مي 8-2همانطور كه در تصوير 

بل از قهايي كه عام به خاص مش، سرعنوان تر نيز  قابل مشاهده هستند. با توجه به ترتيبتر و خاصهاي عامسرعنوان

 شوند.تر محسوب مياند خاصهايي كه در زير آن قرار گرفتهتر و سرعنوانقرار دارند عام 
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 8-2تصوير

پردازيد. توضيحات ب هاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت، به جستجو در پايگاه توانيد بر اساس سرعنواناكنون مي

كنترل شده انجام  چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان"و تحت عنوان  19مربوط به چگونگي انجام اين كار را در صفحه 

 مطالعه كنيد. "دهيم؟

لوب رتبط و مقمهاي مشابه، واژه جستجوي خود را در محتوايي از واژهدهد كه تكبه شما امكان مي: 

، در مقابل آن را بر اساس هر سرعنوان موضوعي بعالوه مي توانيد تعداد مدارك موجود در پايگاه . مشاهده كنيد

ا در مش هرعنوانبراي درك بهتر شما از مطالب اين بخش الزم است توضيحات كوتاهي درباره نحوه تنظيم سمشاهده كنيد. 

 به اين شرح ذكر شود:

اي مقلوب هاي دو يا چند واژهگاهي براي نظم بهتر و سهولت بازيابي مطالب، عبارتهاي مش در تنظيم سرعنوان .1

قابل  Tachycardiaبراي اينكه زير موضوع "Ventricular Tachycardia" شوند. براي مثال عبارت مي

شود. مي 4نمايه بازيابي باشد به صورت 
 

شود. اين ع داده ميشوند اما از آنها به سرعنوان پذيرفته شده ارجاخود الفبايي ميهاي غير مصطلح در جاي واژه .2

دايت ذيرفته شده هپشود و كاربر را از واژه غير مصطلح به سرعنوان )نگاه كنيد به( مشخص مي ارجاع با واژه 

كند.مي

 

                                                   
4 Index 
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را بهتر  مي توانيد سودمندي  9-2حال بر اساس آنچه گفته شد، و با توجه به تصوير شماره 

شما فهرستي   گزينهدرك كنيد. در اين حالت شما بايد يك تك واژه را در باكس جستجو وارد كنيد. پس از زدن 

ها مورد جستجوي شما بخشي از آنهاست. ممكن است اين عبارتالفبايي از كليه واژگان و عباراتي را خواهيد داشت كه كلمه 

شوند و يا يكي از همان عبارات غير مصطلح باشد كه در اين خود، يك سرعنوان موضوعي باشند كه به صورت لينك ظاهر مي

با استفاده از ارجاع شوند و در زير هر كدام، سرعنوان پذيرفته شده مربوطه صورت با فونت تيره و بدون هايپرلينك نمايان مي

مورد  Permuted Indexبر اساس  "Tachycardia"شود. براي مثال عبارت صورت هايپرلينك ذكر ميو به ""

 قابل مشاهده است.  9-2و نتايج در تصوير جستجو قرار گرفته است 

 
 9-2تصوير

به ترتيب  بخشي از آنهاست هاي غير مصطلح و مصطلحي كه كنيد كليه عبارتهمانطور كه مالحظه مي

اند. مثال شده هاي كنترل شده و مصطلح لينكبه عبارت هاي غير مصطلح با ارجاع اند. عبارتالفبايي فهرست شده

به سرعنوان پذيرفته  "Ventricular Tachycardia"قابل مشاهده است. يعني از  9-2واژگان قلب شده نيز در تصوير

 ارجاع داده شده است. شده 

طلح مرتبط با توان به محتوايي از واژگان مصطلح و غير مصمي بنا بر آنچه ذكر شد با استفاده از 

-2ير شماره نند تصوهاي مرتبطي با سرعنوان مورد نظر نيز موجود باشد ماكليدواژه مورد نظر دست يافت. چنانچه سرعنوان

 ، 10-2 شود. تك واژه مورد جستجو در تصويرو امكان لينك به آنها نمايش داده مي با ارجاع  10

 بوده است.

ا يك تك واژه را به عنوان كليدواژه توجه داشته باشيد كه در باكس جستجو تنه در استفاده از نكته:  

 داده و قادر به جستجو نخواهد بود. وارد كنيد. در غير اينصورت سيستم 
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 10-2تصوير

پردازيد. توضيحات ب Ovidهاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت، به جستجو در پايگاه توانيد بر اساس سرعنواناكنون مي

كنترل شده انجام  چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان"و تحت عنوان  19در صفحه  مربوط به چگونگي انجام اين كار را

 مطالعه كنيد. "دهيم؟

. كندا كمك ميكند و در پيدا كردن ساير موضوعات به شماطالعاتي درباره واژه ايندكس شده ارائه مي :

ينه ت چپ گزاستفاده از اين گزينه بايد در باكس جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح وارد كنيد و از منوي سمبراي 

 هيد داشت.رسي خواها و اطالعات مفيدي درباره آن سرعنوان دسترا انتخاب كنيد. به اين ترتيب به يادداشت 

نيز امكان پذير است. تنها كافي  و  ، از طريق  دسترسي به نكته: 

كه با عالمت       در مقابل هر سرعنوان قرار دارد كليك كنيد. براي درك بهتر  يا  است روي گزينه 

 توجه كنيد. 11-2به تصوير 

نه ز اين گزيابراي استفاده . دهدنتايج جستجوي واژه را با درنظر گرفتن موضوعات خاص مرتبط، گسترش مي :

به  ب كنيد.را انتخا بايد در باكس جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح وارد كنيد و از منوي سمت چپ گزينه 

 فت. خواهند گر جو قرارعالوه بر سرعنوان مورد نظر، كليه زير عنوانها و زير موضوعات آن سرعنوان نيز مورد جستاين ترتيب 

نها كافي نيز امكان پذير است. ت و  ، جستجو به اين شيوه از طريق انجام نكته: 

ر به ي درك بهتكه در مقابل هر سرعنوان قرار دارد تيك زده و سپس جستجو را انجام دهيد. برا است در باكس 

 توجه كنيد. 11-2تصوير 



 

19 |       

ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection) 

 

 11-2تصوير

. براي استفاده از اين گزينه بايد در باكس دهدرا نمايش مي مشهاي موضوعي موجود در فهرست زمينه :

را انتخاب كنيد. با زدن  جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح را وارد كنيد و از منوي سمت چپ گزينه 

شود. سپس يك يا چند زمينه موضوعي مورد نظر نمايش داده مي مشهاي موضوعي موجود در فهرست زمينه كليد 

توانيد دو يا چند زمينه كليك كنيد. در اين قسمت مي خود را از اين فهرست انتخاب كرده و روي گزينه 

 توجه كنيد. 12-2تصوير تركيب كنيد. براي درك بهتر به  و  موضوعي را با استفاده از عملگرهاي 

 
 12-2تصوير

ت توضيحا نيز امكان پذير است. و  ، از طريق  دسترسي به  نكته:

 مطلب بعدي مطالعه كنيد. 5و  4مرتبط را در موارد 
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 چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان كنترل شده انجام دهيم؟ 

و  ، هاي مختلف لبراي انجام جستجو بر اساس واژگان كنترل شده تفاوت چنداني ميان مد

شود. بر اساس همين الگو شما مي ارائه مي ، وجود ندارد. بنا بر اين توضيحات الزم همراه با تصوير بر روي مدل 

 هاي مختلف، بر اساس واژگان كنترل شده به جستجو بپردازيد. توانيد در مدل

مورد جستجو قرار گرفته است و طبق توضيحات  بر اساس  رت نشان ميدهد كه عبا 11-2تصوير 

ال براي انجام حاند. هاي مرتبط فهرست شدهبه همراه ساير سرعنوان قبل، سرعنوان پذيرفته شده 

 جستجو بر اساس واژگان مصطلح به دست آمده مراحل زير را انجام دهيد:

رفته شده وان پذيتوانيد سرعنچند سرعنوان را با تيك زدن در چك باكس آنها انتخاب كنيد. در صورت تمايل مييك يا  .1

باشد( انتخاب كنيد. فهرست شده 11-2را به همراه كليدواژه اصلي خود )در صورتي كه مانند نمونه در تصوير 

كه در       روي عالمت ها هستيد، در ستون سرعنوانچنانچه مايل به دريافت اطالعات بيشتري در مورد  نكته: 

تواند به شما در يافتن ديگر موضوعات براي جستجو كمك كند.مقابل هر سرعنوان قرار گرفته است كليك كنيد. اين بخش همچنين مي

رفته است انتخاب گرا كه در مقابل هر سرعنوان قرار  يا  با توجه به توضيحات زير يكي از دو گزينه   .2

كنيد.

رار ورد جستجو قمن نيز : با انتخاب اين گزينه عالوه بر سرعنوان مورد نظر، كليه زير عنوانها و زير موضوعات آن سرعنوا

 خواهد گرفت.

 ضوع اصلي آنهاست. شوند كه سرعنوان مورد نظر مو: با انتخاب اين گزينه مداركي بازيابي مي

 

با  11-2يردر تصو ايد، به كمك منوي كشويي موجود در باالي صفحه كهچنانچه دو يا بيش از دو سرعنوان انتخاب كرده .3

را انتخاب كنيد. يا  رنگ سبز نشان داده شده است، يكي از عملگرهاي 

و ش مورد جستجمموضوعي تعيين شده در اصطالحنامه هاي مورد نظر شما در كليه زمينه خواهيد سرعنوانچنانچه مي .4

يك تكه در تصوير با رنگ زرد مشخص شده است  باكس گزينه قرار گيرد در چك

بزنيد. در غير اينصورت گام بعدي را دنبال كنيد.

 

يك نزده ترا در مرحله قبل  كليك كنيد. در صورتيكه گزينه   گزينهروي  .5

شود كه نمايش داده مي مشهاي موضوعي موجود در فهرست زمينه 12-2باشيد، در اين مرحله مطابق تصوير شماره 

كليك  بايد يك يا چند زمينه موضوعي مورد نظر خود را از اين فهرست انتخاب كرده و مجدداً روي گزينه 

 نيد.تركيب ك و  يد دو يا چند زمينه را با استفاده از عملگرهاي توانكنيد. در اين قسمت هم مي
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شود كه شما تنها يك سرعنوان را براي هاي موضوعي مش تنها در صورتي ظاهر ميفهرست زمينهنكته:  

س جستجو مشخص كرده باشيد. بنا بر اين اگر دو يا چند سرعنوان را براي جستجو تركيب كنيد، در همان صفحه اول پ

 شوند. ، جستجو انجام شده و نتايج بازيابي مياز كليك روي گزينه 

 

Search Fields  
 

شاهده كنيد و كليدواژه مرا  Ovidهاي ايندكس شده در پايگاه ها يا زمينهتوانيد كليه مقولهبا استفاده از اين بخش شما مي

 نبال كنيد:دير را زهاي خود را به صورت اختصاصي در هر زمينه يا مقوله جستجو كنيد. براي انجام جستجو در اين بخش گام

 باكس آن انتخاب كنيد.زمينه يا مقوله مورد نظر خود را با تيك زدن در چك .1

 كليدواژه خود را در باكس جستجو وارد كنيد. .2

 كليك كنيد. Search هگزينروي  .3

شوند. براي مثال مطابق تصوير به اين ترتيب كليه مداركي كه با كليدواژه و مقوله تعيين شده شما مطابقت دارند بازيابي مي

 Tehran University"را انتخاب كنيد. سپس در باكس جستجو عبارت  Institutionاز بين فيلدهاي موجود،  2-13

of Medical Sciences"  گزينهرا وارد كنيد و روي Search  كليك كنيد. به اين ترتيب كليه مداركي كه توسط اين

   شوند. براي مثال يكي از نتايج اين جستجو كه در تصويرموجود هستند بازيابي مي Ovidدانشگاه توليد شده و در پايگاه 

كه توسط فردي به نام  "Clinical Microbiology & Infection"اي است از ژورنال كنيد، مقالهمشاهده مي 2-14

"Hadadi, A" و ديگران نوشته شده است و عبارت"Tehran University of Medical Sciences"   در بخش

 هاي سازماني اين مقاله درج شده است.وابستگي

ي زير را هاامگخود  جهت مشاهده كليه واژگان ايندكس شده در هر مقوله و اطمينان از امالي صحيح كليدواژه مورد نظر

 دنبال كنيد:

 زمينه يا مقوله مورد نظر خود را با تيك زدن در باكس آن انتخاب كنيد. .1

 با رنگ سبز مشخص شده است، كليك كنيد. 13-2كه در تصوير  Display Indexesروي گزينه  .2

 

وانيد ترا در اختيار خواهيد داشت. مي شدهبه اين ترتيب فهرست الفبايي كليه واژگان ايندكس شده ذيل مقوله يا زمينه تعيين 

مطلع شويد. براي نمونه  Ovidبا رجوع به جايگاه الفبايي كليدواژه مورد نظر خود از چگونگي امالء آن كليدواژه در پايگاه 

كليك كنيد. به اين  Display Indexesرا از بين مقوله هاي موجود انتخاب كرده و روي گزينه  Journal nameفيلد 

شوند. حال با انتخاب به ترتيب الفباي انگليسي فهرست مي Ovidهاي ايندكس شده در پايگاه ترتيب عنوان تمام ژورنال

توانيد از وجود آن حرف مورد نظر از نوار الفباي موجود، جايگاه الفبايي عنوان ژورنال مورد نظر را پيدا كنيد. به اين ترتيب مي

مد نظر شماست.  Natureيندكس و شكل صحيح امالء آن اطمينان حاصل كنيد. براي مثال فرض كنيد ژورنال عنوان در ا

در تصوير كنيد و يا در باكس جستجوي الفبايي كه را از فهرست الفبايي موجود انتخاب  N، حرف 15-2تصوير پس مطابق 

 Back in"هاي توانيد با استفاده از گزينهحتي مي را تايپ كنيد. Natureشده است، واژه  با رنگ نارنجي مشخص 2-15
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index"  و"forward in index" ها بر توانيد با مرور واژهصفحات ايندكس را تورق كنيد. به اين ترتيب مي

 Ovidدر پايگاه  Natureكنيد، واژه اساس نظم الفبايي، عنوان مورد نظر خود را بيابيد. همانطور كه در تصوير مشاهده مي

 Search for selectedو كليك بر روي گزينه  Natureباكس توانيد با تيك زدن در چكايندكس شده است. حال مي

Items ا رنگ زرد مشخص شده است( جستجوي خود را دنبال كنيد. ب 15-2 )در تصوير 

ايندكس نشده  Ovidدر صورتيكه كلمه مورد نظر شما در فهرست موجود نباشد نشان دهنده اين است كه در پايگاه  :1نكته

، كلمه مورد نظر خود را در باكس جستجو تايپ Search Fieldتوانيد در همان صفحه جستجوي است. با اين حال مي

در زمينه تعيين شده است امتحان كنيد! مثال باال در مورد  كنيد و شانس خود را در بازيابي نتايجي كه شامل آن كليدواژه

"Tehran University of Medical Sciences"  از همين نمونه است. چنانچه از گزينهDisplay Indexes 

ايندكس نشده است. با اين حال نگارنده در باكس جستجو اين عبارت  Institutionاستفاده كنيد عين اين عبارت در فيلد 

 مدارك مرتبط را بازيابي كرده است. Search گزينهوارد كرده و با زدن را 

 13-2تصوير
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 14-2تصوير

 15-2تصوير
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ايد همخواني داشته باشد. براي مثال توجه داشته باشيد كه حتماً كليدواژه شما با جنس فيلدي كه تعيين كرده :2نكته

يك ژورنال باشد، و يا زماني كه فيلد  ISSNكنيد كليدواژه شما بايد عددي مطابق با را انتخاب مي ISSNزماني كه فيلد 

Institution كنيد حتماً بايد نام يك مؤسسه، پژوهشگاه و يا دانشگاه را به عنوان كليدواژه وارد كنيد.را انتخاب مي 

شود كه در تصوير گيرد دو عالمت ظاهر مير ميهنگامي كه موس روي هر يك از فيلدها قرا Search Fieldsدر صفحه : 3نكته

دهد و با كليك بر روي آن به را انجام مي Display Indexes گزينهكنيد. عالمت       همان كار مشاهده مي 16-2شماره 

دهد كه يك يا چند هاي ايندكس شده تحت هر مقوله، دست خواهيد يافت. عالمت        اين امكان را به شما ميفهرست كليه واژه

با دايره قرمز مشخص  16-2كه در تصوير  My Fieldsزمينه مورد نظر خود را از بين زمينه هاي موجود انتخاب كرده و به بخش 

شده است انتقال دهيد. براي اين كار فقط كافي است روي عالمت       مقوله دلخواهتان كليك كنيد. به اين ترتيب مقوله مورد 

هفت زمينه دلخواه كه توسط نگارنده تعيين شده اند را  17-2شود. براي مثال در تصوير منتقل مي My Fieldsنظر به بخش 

هاي منتقل شده به اين بخش را حذف كنيد. براي اين كار روي توانيد زمينهكنيد. همچنين در صورت تمايل ميمشاهده مي

 (.17-2حذف خواهد شد )تصوير  My Fieldsزمينه مورد نظر كليك كنيد. از فهرست        عالمت 

مراجعه بعدي به  شدن از بين رفته و در logout، با هر بار My Fieldsتوجه داشته باشيد كه زمينه هاي ارسال شده به بخش 

 هاي مورد نظر خود را به آن انتقال دهيد. بايد مجداداً زمينه Ovidپايگاه 

 
 16-2تصوير
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 17-2تصوير

 :اطالعات بيشتر
  نحوه بهبود، مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده بر اساس مدلSearch Fields هاست. براي مدل مانند ساير

 .كنيد به فصل چهارم مراجعهآگاهي از اين اطالعات 

 

Advanced Search 

 
ليك بر روي ك توانيد بازمينه عمومي و معمول وجود دارد و شما مي 4در اين مدل جستجو امكان جستجوي واژه در 

 زمينه عبارتند از: 4گزينه دلخواهتان يكي از زمينه ها را جهت انجام جستجو انتخاب كنيد. اين 

 Keywordيده، ان، چك: با انتخاب اين گزينه واژه مورد نظر شما در تمامي قسمتهاي يك مقاله مانند عنو

در  رت باشد.ه، موضوع و يا يك عباتواند يك كلمشود. كليدواژه شما ميموضوعات و متن مقاله جستجو مي

ستجو شود. جدواژه ( قرار دهيد تا عيناً همان كلي"صورتيكه كليدواژه شما يك عبارت است آن را داخل گيومه )

ود خهاي در تركيب كليدواژه (AND, OR, NOT)توانيد از عملگرهاي بولين در اين بخش همچنين مي

ين ه، در بمورد نظر خود را با حروف بزرگ و رعايت يك فاصلاستفاده كنيد. براي اين كار بايد عملگر 

 . Treatment OR Therapyها تايپ كنيد. مانند: كليدواژه

 

 Map Term to Subject Headingبه عنوان زمينه مورد جستجو، گزينه  Keywordبا انتخاب  نكته:

است. با انتخاب اين گزينه  سبزمشخص شده با رنگ  18-2تصويرشود كه در در زير باكس جستجو ظاهر مي

اده دتطبيق مش توضيح داده شد با واژگان كنترل شده  Map Termكليدواژه شما مانند آنچه در بخش 

ت . توضيحامطابقت دهيد اصطالحنامه مشتوانيد همزمان، كليدواژه خود را با شود. به اين ترتيب ميمي

 كنيد. از همين فصل مطالعه 12ر صفحه را د Map Termمربوط به نحوه استفاده از 
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 18-2تصوير
 Authorيتم ز اين آاكند. با استفاده : كليد واژه شما را در بين نام پديدآورندگان هر مدرك جستجو مي

فاميل  دا نامتوانيد مداركي كه توسط يك نويسنده خاص نوشته شده را بازيابي كنيد. براي اين كار ابتمي

وچك نام ك نويسنده مورد نظر خود را در باكس جستجو وارد كنيد، سپس يك فاصله ايجاد كرده و حرف اول

توانيد با له مي. در اين مرحشود، نمايه اسامي نويسندگان ظاهر ميSearch گزينهوي را وارد كنيد. با زدن 

كه در  ) Search for selected Itemsباكس نويسنده مورد نظر و كليك بر روي گزينه تيك زدن در چك

واژه  20-2و  19-2د مشخص شده است( جستجوي خود را دنبال كنيد. در تصوير با رنگ زر 20-2تصوير 

Ahmadi AR يد. وع كندرك بهتر مطالب به اين تصاوير رج بر اساس توضيحات باال جستجو شده است. براي 

ز حروف ااين بخش نسبت به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس نيست و در تايپ، ملزم به استفاده : 1نكته

 بزرگ در اول نام نويسنده نيستيد.

استفاده   5سازيتوانيد از فرمان كوتاهدانيد ميچنانچه نام كوچك نويسنده و يا حرف اول آن را نمي :2نكته

مطابق تصوير را  (.au.$)كنيد. براي اين كار نام فاميل نويسنده را وارد كنيد. يك فاصله ايجاد كرده و عالمت 

استفاده شده است. با اجراي اين فرمان، مدارك  Ahmadi. در مورد اين مثال، نام فاميل تايپ كنيد 2-21

هايي از  اسامي بازيابي شده شود. نمونهاند بازيابي ميشدهتمام نويسندگاني كه با اين نام فاميل در پايگاه ثبت 

 و غيره. .Ahmadi H. ،Ahmadi F. ،Ahmadi ZHعبارتند از: 

 

 19-2تصوير

                                                   
5 Truncation 
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 20-2تصوير
 

 
 21-2تصوير

 Titleنيد كستجو ميجكند. در مواردي كه عنوان خاصي را : كليد واژه شما را در عنوان مقاالت جستجو مي

سپس روي  رد كرده ودانيد آن را عيناً واكند. مثالً اگر عنوان كامل يك مقاله را ميشما ميكمك شاياني به 

ده و ا تايپ كرركليك كنيد. يا چنانچه فقط يك يا چند كلمه از عنوان را به خاطر داريد آن  Search گزينه

 ر اين موردافت. ديرا خواهيد جستجوي خود را انجام دهيد. با مرور عناوين بازيابي شده، مقاله مورد نظر خود 

( "اخل گيومه )هاي خود در دتوانيد با قرار دادن كليدواژه، در صورت تمايل ميKeywordنيز مانند آيتم 

ب در تركي (AND, OR, NOT)توانيد از عملگرهاي بولين جستجوي عبارتي انجام دهيد. همچنين مي

ايت يك گ و رعد عملگر مورد نظر خود را با حروف بزركليدواژه هاي خود استفاده كنيد. براي اين كار باي

 Psychology AND Cardiologyها تايپ كنيد. مانند: فاصله، در بين كليدواژه

 

 Journalهاي موجود در : كليدواژه شما را در بين عنوان ژورنالOvid كند. در استفاده از اين جستجو مي

اطالع از يك يا چند كلمه اول عنوان كافي است. زيرا با وارد بخش نياز نيست نام كامل ژورنال را بدانيد و 

ظاهر  Ovidهاي ايندكس )نمايه( شده در ، فهرست عناوين ژورنالSearch گزينهكردن كلمات و كليك روي 

 Nature clinical practice endocrinology & metabolismشود. مثالً به دنبال ژورنالي با عنوانمي

را به ياد داريد. بسيار خوب! همين كلمات را  Nature clinical practiceهستيد اما تنها چند كلمه اول آن 

هايي فهرست تمام ژورنال 22-2مطابق تصوير  Search گزينهدر باكس جستجو وارد كنيد. پس از كليك روي 

 Search fields. مانند آنچه در قسمت اند را در اختيار خواهيد داشتكه با اين كلمات در پايگاه نمايه شده

 Search for selectedتوانيد از بين آنها ژورنال مورد نظر خود را انتخاب كرده و روي گزينه گفته شد، مي

Items شوند.اند بازيابي ميكليك كنيد. به اين ترتيب كليه مقاالتي كه در اين ژورنال به چاپ رسيده 
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توانيد پس از ، ميAdvanced Searchهاي موجود در مدل يك از زمينههنگام جستجو بر اساس هر  نكته:

 Limitsوارد كردن موضوع، واژه يا عبارت مورد نظر در باكس جستجو، به دلخواه خود يك يا چند محدود كننده را از قسمت 

به اي مرور مجدد آن توضيح داده شده است. بر Basic Searchقبالً در  Limitsانتخاب كنيد. اطالعات مربوط به بخش 

 از فصل دوم مراجعه كنيد. 6صفحه 

 

 
 22-2تصوير

 :اطالعات بيشتر

  براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد واژگان و عناوين ايندكس )نمايه( شده در پايگاهOvidه مدل جستجوي ، ب

Search Fields  .در فصل دوم مراجعه كنيد 

  نحوه بهبود، مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده بر اساس مدلAdvanced Searchهاست. اير مدل، مانند س

 كنيد.  فصل چهارم مراجعهبراي آگاهي از اين اطالعات به 

 

Multi-Field Search 
 

در اختيار داريد و  هاي خوددر اين مدل جستجو به جاي يك باكس، چندين باكس جستجو براي وارد كردن كليدواژه

هاي متعددي را با توانيد كليد واژهاي را بكار بريد. به اين معنا كه هم ميهاي جستجوي چندگانهقادر هستيد واژه

توانيد در مورد هر تعبيه شده در اين مدل تركيب كنيد، و هم مي (AND, OR, NOT)استفاده  از عملگرهاي بولين 

نگاه  23-2هاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد )براي درك بهتر به تصوير را از بين زمينهكليد واژه زمينه مورد نظر خود 

براي محدود  Limitsمي توانيد از قسمت  Advanced searchو   Basic searchكنيد(. در اين مدل نيز مانند

ژي جستجوي خود را به هاي اين مدل قادريد استراتكردن نتايج جستجو استفاده كنيد. در كل با استفاده از قابليت

شكلي دقيق و خاص تعريف كنيد. به اين ترتيب به نتايج كمتر اما مرتبط تري دست خواهيد يافت. براي مثال نگارنده به 
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خواهد نتايج حتماً از بين است. و مي Farmacotherapyيا   Drug Therapy دنبال مقاالتي با موضوع 

 24-2ق آنچه در تصوير ي شود. بنابراين استراتژي جستجوي خود را مطابدانشگاه علوم پزشكي تهران بازياب مقاالت

هاي بيشتري را با استراتژي موجود تركيب كنيد كافيست روي ازد. در صورتي كه مايل هستيد كليدواژهسبينيد ميمي

شتري هاي بيبا دايره قرمز مشخص شده است، كليك كنيد تا رديف 24-2كه در تصوير  Add New Rowگزينه  

هاي جديد هيچ محدوديتي وجود هاي جديد در اختيارتان قرار بگيرد. در افزودن تعداد رديفبراي اضافه كردن كليدواژه

 ندارد. 

 
 23-2تصوير

 

 
 24-2تصوير

 :اطالعات بيشتر

 بر اساس مدل  نحوه بهبود، مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شدهMulti-Field Search مانند ساير مدل-

 هاست. براي آگاهي از اين اطالعات به فصل چهارم مراجعه كنيد.
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 فصل سوم

 

 

 ها(مرور منابع)ژورنال
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-و نحوه استفاده و كاربرد هر كدام شرح داده شد. در اين فصل به شيوه Ovidهاي جستجو در در فصل دوم انواع مدل

 شود.يوجود دارد اشاره م Ovidها و امكاناتي كه جهت مرور منابع در 

 :هامرور ژورنال

Ovid هاي موجود در دهد كه ژورنالبه شما اجازه ميJournals@Ovid دسترسي داشته  را مرور كنيد و به آرشيو هر ژورنال

صفحه اصلي  كار درتوانيد دريافت كنيد. براي اينهايي را كه مشترك هستيد ميباشيد. البته تنها متن كامل مقاالت ژورنال

 (.1-3تصوير)قرار دارد كليك كنيد  searchكه در نوار آبي باالي صفحه و بعد از گزينه  Journalsجستجو، روي گزينه 

 

 
 1-3تصوير

هاي مختلف لفباي انگليسي در اختيار خواهيد داشت. بخشبه ترتيب ا 2-3را مانند تصوير  Ovidهاي سپس فهرست كليه ژورنال

 اند. لطفاً مطالعه كنيد.يف شدهگذاري و توصنشانه 2-3ها در تصوير مرور ژورنالمربوط به 
 

 

 2-3تصوير
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توانيد عنوان كامل نوار جستجو: كلمه يا كلماتي از ابتداي عنوان ژورنال مورد نظر خود را وارد كنيد. حتي مي 

كليك كنيد. با مرور عناوين بازيابي شده، ژورنال مورد نظر خود را  search گزينهژورنال را در صورت اطالع وارد كنيد. سپس روي 

زير  2-3كه در تصوير  Find Citationخواهيد يافت. اگر به دنبال مقاله مشخصي از يك ژورنال هستيد استفاه از مدل جستجوي 

به  Find Citationدل جستجوي كند. براي مرور مجدد اطالعات مربوط به م، كمك بيشتري به شما ميكادر جستجو قرار دارد

 فصل دوم مراجعه كنيد.

اند. با خط قرمز مشخص شدهبا  1-3وجود دارد كه در تصوير پذيري: در اين بخش دو گزينه اصلي فيلتر بر اساس دسترس

هايي كه مشترك يا ژورنال Ovidهاي ها را داريد. كل ژورنالكنيد قصد مرور كدام دسته از ژورنالاستفاده از آنها تعيين مي

 قابل دسترس هستند. My Subscriptionsو  All Ovid Journalsهاي هستيد؟ كه به ترتيب با گزينه

ها را بر اساس الفباي عنوان توانيد فهرست ژورنالفيلتر بر اساس عنوان: بر اساس حرف انتخابي از جدول الفبايي موجود، مي 

الفبا يك زير فهرست الفبايي نيز در اختيار خواهيد داشت كه به شما در يافتن عناوين  آنها مشاهده كنيد. با كليك بر روي هر حرف

-ca-ch  ،ciكليك كرده است. و اكنون سه زير فهرست  Cتوجه كنيد. نگارنده روي حرف  3-3كند. به تصوير مورد نظر كمك مي

cp  وcq-cz  را در اختيار دارد. با انتخابci-cpشوند.ين بازه از فهرست الفبايي ليست ميهاي ا، عنوان ژورنال 

 

 
 3-3تصوير

ها را بر اساس دسته بندي موضوعي موجود فيلتر توانيد فهرست ژورنالفيلتر بر اساس موضوع: با استفاده از اين بخش مي 

كليك بر روي عالمت )+(  هاي موجود در آن موضوع نيز ذكر شده است. در مورد هر موضوع، با كنيد. ذيل هر موضوع تعداد ژورنال

هاي آن ( و با كليك بر روي خود موضوع، فهرست تمام ژورنال4-3كنار آن، زيرموضوعات آن را نيز مشاهده خواهيد كرد )تصوير 

 موضوع خاص را در اختيار خواهيد داشت.
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 4-3تصوير

هاي مورد ل را كه مايل هستيد به ليست ژورنالتوانيد هر تعداد ژورناهاي دلخواه من: با استفاده از اين بخش ميژورنال 

عالقه خود اضافه كنيد. فقط كافيست روي عالمت       كه در مقابل عنوان هر ژورنال قرار دارد كليك كنيد تا ژورنال مورد نظر به 

يابد كه تغيير شكل مي       (. با انجام اين كار عالمت       به اين عالمت  5-3هاي دلخواهتان افزوده شود )تصوير فهرست ژورنال

توانيد ژورنال را از فهرست دلخواهتان حذف كنيد. ايجاد چنين فهرستي به شما كمك در صورت لزوم با كليك بر روي آن مي

تر مطالب مورد نظر خود را مرور كنيد. استفاده از اين بخش مستلزم ثبت نام در سايت و  ايجاد يك نام كند تا سريعتر و راحتمي

 مطالعه كنيد. My eTocsقسمت  به آن را در فصل پنجم اربري شخصي است. اطالعات مربوط ك

را انتخاب كنيد. با انتخاب  Full Viewيا  Title Viewتوانيد به دلخواه يكي از دو گزينه تنظيم نحوه نمايش نتايج: مي 

Title View شود. شامل عنوان ژورنال، آيكن       براي افزودن آن ميصورت فشرده نمايش داده ها بهاطالعات مربوط به ژورنال

كه با كليك بر روي آن به اطالعات بيشتري درباره هر ژورنال دسترسي خواهيد   Aboutهاي دلخواه و گزينه به فهرست ژورنال

 رايت، كاربرد، راهنماي نويسندگان، دستورالعمل نويسندگان و غيره. داشت. اطالعاتي مانند: كپي

 
 5-3تصوير
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آن،  ISSNعالوه بر موارد فوق، بازه زماني مربوط به انتشار هر ژورنال،  Full Viewبا انتخاب گزينه بعدي يعني 

  توجه كنيد(. 6-3شود )به تصوير هاي موجود و نيز تعدادي آيكن جهت سهولت استفاده، اضافه ميتعداد كل شماره

    

 

 

 

 

 

 

 

 6-3تصوير 

هايي را كه در هر صفحه توانيد تعداد ژورنالمحدوده نمايش: در اين بخش با انتخاب اعداد موجود در منوي كشويي مي 

 . 50يا  25، 10، 5شود تعيين كنيد. انتخاب شما از بين اين اعداد خواهد بود: نمايش داده مي

كه چگونگي آن در مراحل قبل ذكر -خاص شما  ها بر اساس تنظيماتها: در اين قسمت فهرست ژورنالفهرست ژورنال 

 گيرد.در اختيارتان قرار مي -شد

با كليك روي اين آيكن و اضافه  
خود، فهرست  readerآن به  feedكردن 

به صورت هاي جديد هر ژورنال را مقاالت شماره
. اطالعات بيشتر اتوماتيك دريافت خواهيد كرد
 را در فصل پنجم مطالعه كنيد.

 
با استفاده از اين آيكن فهرست  

هاي جديد ژورنال بصورت مقاالت شماره
شود. اتوماتيك به ايميل مورد نظرتان ارسال مي

اضافه  My eTocsدر واقع به فهرست 
اطالعات بيشتر را در فصل پنجم شود. مي

 مطالعه كنيد.

با كليك روي اين آيكن،   
هاي دلخواه ژورنال مورد نظر به فهرست ژورنال

 شود. شما افزوده مي

اين آيكن به شما امكان   

دهد روي هر ژورنال يادداشتي براي خود  مي

كنيد. اطالعات مربوط به آن را در صفحه اضافه 

 مطالعه كنيد. Cقسمت  47

 

 

نشانگر دسترسي شما به متن كامل مقاالت 
 ژورنال است.

دهد كه آرشيو اين ژورنال  نشان مي
 موجود است.

دهد كه نسخه الكترونيكي پيش نشان مي
 پذير است. از چاپ ژورنال دسترس
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 چگونگي دسترسي به محتوا و آرشيو هر ژورنال

از فهرست  گارندهبراي دسترسي به محتوا و آرشيو هر ژورنال كافيست روي عنوان ژورنال مورد نظر كليك كنيد. براي مثال ن

در زير  خواهد بود. 7-3كليك كرده است. نتيجه مطابق تصوير  Academic Medicineالفبايي موجود، روي عنوان ژورنال 

 گذاري و توصيف شده است.هاي مربوط به اين صفحه نشانهتمام قسمت

 
 7-3تصوير 

شود. سه گزينه رايت و اطالعات مربوط به آخرين شماره ژورنال در اين قسمت ارائه مي، كپيISSNتصوير روي جلد ژورنال، 

 به شرح زير نيز وجود دارد:

به ورنال را ژهاي جديد هر خود، فهرست مقاالت شماره readerآن به  feedبا كليك روي اين آيكن و اضافه كردن  

 مراجعه كنيد. براي دريافت اطالعات بيشتر به فصل پنجم كنيد. صورت اتوماتيك دريافت مي

 

شود. يرسال مظرتان انيك به ايميل مورد جديد ژورنال بصورت اتومات هايبا استفاده از اين آيكن فهرست مقاالت شماره 

 .كنيدمراجعه  بيشتر به فصل پنجمشود. براي دريافت اطالعات اضافه مي My eTocsدر واقع به فهرست 

يا به عبارتي لينك مستقيم اين صفحه )صفحه اختصاصي ژورنال( به آدرس  URLبا كليك روي اين آيكن،  

، جهت ورود به اين صفحه نياز به طي Ovidشود. به اين ترتيب در مراجعه بعدي خود به پايگاه ايميل مورد نظر شما ارسال مي

 بروزر پيست كنيد.مورد نظر را از ايميل خود كپي و در نوار آدرس  URLاست مراحل قبل نيست. تنها كافي

قبلي  ISSNاز اين بخش اطالعات بيشتري درباره ژورنال كسب خواهيد كرد. از قبيل: ناشر، بازه زماني انتشار، عنوان و  

 ژورنال و غيره.
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 در اين قسمت فهرست مندرجات آخرين شماره ژورنال قرار دارد. تمام مقاالت آخرين شماره ليست شده است. 

ها در فصل و ابزارهاي مربوط به نحوه استفاده از مقاالت هستند. اطالعات مربوط به اين بخشها گزينه و  و 

 تفصيل آمده است. لطفاً مطالعه كنيد.چهارم به 

هايي كه نشريه كنيد فهرست تمام سالمشاهده مي 8-3اين بخش در واقع آرشيو هر ژورنال است. همانطور كه در تصوير  

( تا آخرين تاريخي كه نشريه منتشر شده است 2006است. از اولين سال انتشار )در مورد اين ژورنال سال منتشر شده است موجود 

هايي كه از 7ها و شماره6(. با كليك روي عالمت )+( موجود در كنار هر سال، فهرست تمام جلد2010)در مورد اين ژورنال دسامبر 

شود. با كليك روي جلد و شماره مورد نظر خود به تمام مقاالت آن اين نشريه در آن سال خاص منتشر شده است نمايان مي

را انتخاب كرده و از بين شماره هاي  2008توجه كنيد. نگارنده سال  8-3شماره از نشريه دسترسي خواهيد داشت. به تصوير 

 .دكليك كرده است و اكنون تمام مقاالت اين شماره را در اختيار دار Volume 19 (3)موجود، روي 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 8-3تصوير

 

توانيد كليدواژه مورد نظر خود را در بين مقاالت يك ژورنال خاص جستجو كنيد. ها ميبا استفاده از اين بخش عالوه بر مرور ژورنال 

 توجه كنيد(: 9-3هاي زير را دنبال كنيد )به تصويربراي اين كار گام

                                                   
6 Volume 
7 Issue 
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توانيد از عملگرهاي وارد كنيد. در صورت لزوم تنها ميهاي خود را در خط فرمان كليدواژه يا كليدواژه .1

And  وOR ها استفاده كنيد. اما امكان استفاده از عملگر در تركيب كليدواژهNOT  و نيز امكان جستجوي عبارتي

 وجود ندارد.

ن ژورنال هاي ايهاي شما در تمام شمارهبا استفاده از منوي كشويي موجود تعيين كنيد كه قصد داريد كليدواژه .2

 Allهاي جستجو شود يا تنها در شماره خاصي كه در صفحه آن هستيد. براي اين كار بايد به ترتيب يكي از گزينه

Issues  ياThis Issue .را انتخاب كنيد 

 كليك كنيد.  Search گزينهروي  .3

 
 9-3تصوير

كه  Advanced Searchشما حتي اين امكان را داريد كه درون ژورنال جستجوي پيشرفته انجام دهيد. كافي است روي گزينه 

خواهيد ديد كه مطابق  گ نارنجي مشخص شده است كليك كنيد،رن با 9-3قرار گرفته است و در تصوير  Search گزينهبعد از 

 ت.گيرد. توضيحات الزم روي تصوير آمده اسمي تجو در اختيارتان قرارهاي بيشتري براي انجام جسگزينه 10-3تصوير 
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 فصل چهارم

 

 

 مديريت و استفاده از مدارك بازيابي شدهبهبود نتايج و 

(Results Tools) 
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استفاده از اين  در اين فصل با چگونگي بهبود بخشيدن و نظم دادن به نتايج بازيابي شده و ابزارهاي مختلفي كه براي

 نتايج در اختيار داريد، آشنا خواهيد شد. 

 اطالعات مربوط به صفحه نتايج

 Basic searchبا استفاده از مدل  Feverدهد كه در آن كليدواژه توجه كنيد. نتايج يك جستجو را نشان مي 1-4به تصوير 

هر صورت  نيد. دركشما از كدام مدل جستجو استفاده ميكند مورد جستجو قرار گرفته است. توجه داشته باشيد كه تفاوتي نمي

 كنيد. ( مشاهده مي1-4شود كه نمونه آن را در تصوير )نتايج به يك شكل نمايش داده مي

الً شوند. مثيموت مشخص هاي مرتبط به لحاظ مفهومي، با رنگي متفاهاي اصلي با رنگ زرد و كليدواژهدر نتايج همواره كليدواژه

فش مشخص كه هم معني با آن است با رنگ بن Hyperthermiaكه كليدواژه اصلي است با رنگ زرد و  Feverورد در اين م

  يح داده شده است.گذاري شده و در زير توضروي تصوير نشانه dو  a ،b ،cاند. چهار بخش مهم در صفحه نتايج با حروف شده

 
 1-4تصوير
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اي جستجوي شما است. هر ركورد شامل اطالعات كتابشناختي و نيز چكيدهليست نتايج كه مطابق با معيارهاي 

اند با رنگ قرمز مشخص شده 1-4كه در تصوير  View بخش هاي مربوط بهدرمورد مدرك بازيابي شده است. با استفاده از گزينه

همراه با مختصري اطالعات كتابشناختي ( يا Titleتوانيد مديريت كنيد كه نمايش نتايج به چه صورت باشد. فقط عنوان باشد )مي

(Citation،) ( و يا چكيده نيز نمايش داده شودAbstarct.) 

دهد جزئيات بيشتري از جستجوي خود را ببينيد و در صورت تمايل جستجوي خود را بهبود ببخشيد. اين به شما امكان مي

 تفصيل شرح داده شده است. به "چگونه نتايج جستجو را بهبود ببخشيم"بخش در ادامه با عنوان 

چنانچه مايل هستيد بطور همزمان از چندين نتيجه بازيابي شده استفاده كنيد اين ابزارها برايتان مناسب هستند. براي اين  

باكس آنها انتخاب كنيد و سپس بر اساس نياز خود اين كار ابتدا بايد دو يا چند مدرك مورد نظر خود را با تيك زدن در چك

 توضيحات هر كدام در زير آمده است. لطفاً مطالعه كنيد:ها را بكار بريد. ابزار

دهد تا از اطالعات كتابشناختي مدارك انتخابي خود به صورت دسته جمعي استفاده از اين گزينه به شما امكان مي 

شود. با توجه به توضيحات روي تصوير تنظيمات مورد ظاهر مي 2-4اي مطابق شكل پرينت بگيريد. با كليك روي اين گزينه پنجره

را تيك  1-4كليك كنيد. براي مثال سه مدرك موجود در تصوير  Print Preview گزينهنظر خود را انجام دهيد و سپس روي 

اي صفحه Print Preview گزينهو زدن  2-4زنيم. با كليك روي گزينه                  و انجام تنظيمات پرينت مطابق تصوير مي

بروزر،  Fileاز منوي  printتوانيد با استفاده از گزينه كنيد نمايش داده خواهد شد. حال ميمشاهده مي 3-4كه در تصوير 

 عمليات پرينت را انجام دهيد.

مان كند. اين اطالعات مشابه هاطالعات كتابشناختي مدارك انتخابي شما را به آدرس ايميل مورد نظرتان ارسال مي 

توضيح داده شد. با اين تفاوت كه اين بار اطالعات به جاي چاپ شدن به ايميل شما ارسال  Print previewاست كه در 

شود. اطالعات الزم را وارد كنيد ظاهر ميمشاهده مي 4-4شود. با كليك روي گزينه                   فرمي مشابه آنچه در تصوير مي

كليك كنيد. با توجه به تنظيمات شما اين اطالعات كتابشناختي به آدرس ايميلي كه ذكر  Send Email گزينهكرده و روي 

 هاي مختلف فرم روي تصوير توضيح داده شده است.شود. قسمتايد ارسال ميكرده

 Citation Managerافزار دهد اطالعات كتابشناختي مدارك انتخاب شده را به نرماين گزينه به شما امكان مي 

اي ( نصب شده در كامپيوتر خود منتقل كنيد. براي انجام اين كار ابتدا روي اين گزينه كليك كنيد. پنجرهEndnote)مانند 

 Export گزينهشود. با توجه به توضيحات روي تصوير، تنظيمات الزم را اعمال كنيد و در آخر روي باز مي 5-4مطابق تصوير 

Citation(s) .كليك كنيد 
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 3-4تصوير
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 4-4تصوير

 

 

 
 5-4تصوير
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 شامل سه گزينه است:

 مدرك بازيابي شده در صورت وجود. PDFدسترسي به نسخه  

 .Ovidانتقال مدرك مورد نظر به فضاي شخصي شما در  

دهد كه در صورت تمايل يادداشتي روي مدرك بازيابي شده قرار دهيد. اما اين اين گزينه به شما امكان مي 

يادداشت در صورتي قابل مشاهده است كه مدرك مربوطه را بعد از يادداشت گذاري به پوشه شخصي خود ارسال كنيد. به اين 

ر اختيار خواهيد داشت. با كليك روي ترتيب زماني كه پوشه شخصي خود را باز كنيد هم مدرك و هم يادداشت مربوط به آن را د

شود. يادداشت خود را در محل مربوطه وارد كنيد و بينيد ظاهر ميمي 6-4اي مشابه آنچه در تصوير پنجره Annotateگزينه 

شود. حاال مدرك را با استفاده از كليك كنيد. يادداشت شما به مدرك مربوطه الصاق مي Save Annotationسپس روي گزينه 

به پوشه شخصي خود انتقال دهيد. يادداشت نيز همراه آن منتقل خواهد شد. اطالعات كامل مربوط به  My Projectsينه گز

 را در فصل پنجم مطالعه كنيد. Ovidفضاي شخصي در 

 

 

 

 

 

 6-4تصوير

 از:ها عبارتندگزينه كنند. اينهايي هستند كه شما را به محتواي مدارك بازيابي شده و اطالعات مرتبط هدايت ميگزينه

Ovid Full Text دسترسي به نسخه :HTML .مدرك بازيابي شده و ابزارهايي براي مديريت ركورد بازيابي شده 

Abstract Reference.دريافت اطالعات كتابشناختي مختصر درمورد مدرك بازيابي شده : 

Complete Referenceك بازيابي شده.: دريافت اطالعات كتابشناختي كامل درمورد مدر 

Find Similar دسترسي به ساير مقاالت :Ovid .با موضوعي مشابه با مقاله مورد نظر 
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Find Citing Articles دسترسي به مقاالتي از :Ovid اند.كه به اين مقاله استناد كرده 

 چگونه نتايج جستجو را بهبود ببخشيم؟ 

با عناوين  وجود دارد كه خود شامل سه بخش Results Toolsهمانطور كه ديديد در سمت چپ صفحه نتايج، بخشي با عنوان 

Search Information ،Filter By  وMy Projects ي گزينه توجه كنيد. با كليك رو 7-4. به تصوير استOptions 

 د.امه بخوانيا در ادردر صفحه نتايج تعيين كنيد. توضيحات هر كدام  توانيد نمايش يا عدم نمايش هر يك از اين سه بخش رامي

 
 7-4تصوير

Search Informationس خش منعكبهاي بكار رفته در اين : اطالعات مربوط به استراتژي جستجوي انجام شده و كليدواژه

 هاي زير است:شود. اين اطالعات شامل بخشمي

 استراتژي جستجو 

 كاربر براي جستجو بكار برده استهايي كه كليدواژه 

 م جستجو در انجا اند و مرتبط با كليدواژه اصلي هستند )در صورتي كههاي بيشتري كه مورد جستجو قرار گرفتهواژه

 (انتخاب شده باشد  ”include Related Terms“گزينه

 تعداد مدارك بازيابي شده 

 درك با بط هر مرفرض سيستم، تنظيم نتايج بر اساس ميزان  هاي متنوع موجود. پيشمنظم كردن نتايج بر اساس گزينه

ز: د عبارتند اشونه ميهاي ديگري كه براي تنظيم نتايج در اين بخش ارائهاي مورد جستجو است. از جمله گزينهكليدواژه

 سال نشر، نام نويسنده، عنوان مدرك، عنوان ژورنال و غيره. 

   Customize Display  بخش ديگري ازSearch Information هاي است كه با كليك روي آن و انتخاب گزينه

 توجه كنيد. 8-4توانيد شكل نمايش نتايج را به دلخواه خود تغيير دهيد. براي درك بهتر به تصوير مورد نظر خود مي
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 8-4تصوير
Filter Resultsآورد. : شامل تعدادي ابزار است و امكان محدود كردن نتايج جستجو را فراهم مي 

 

 

 

 9-4تصوير 

My Projects :ه اين ندازيد. بو درون اين قسمت بي برداشتهتوانيد مدارك انتخابي خود را از ميان نتايج با كمك موس مي

 FWS ا عنواناي بهاي شخصي شما منتقل خواهند شد. فرض كنيد قبالً در محيط شخصي خود پوشهترتيب مدارك شما به پوشه

ين ازيابي شده را به اشود. حال اگر قصد داريد تعدادي از نتايج بنمايان مي My Projectsايد. اين فايل در قسمت ايجاد كرده

ي وشه قرار دهيد. براي اطالع از چگونگي ايجاد فضاپبا كمك موس آن را بكشيد و درون   10-4پوشه منتقل كنيد مانند تصوير 

 اجعه كنيد.و مديريت آن به فصل پنجم مر Ovidشخصي در 
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 10-4تصوير 
 چه ابزارهايي براي استفاده از محتواي مدارك در اختيار داريم؟

كه  روي گزينه  PDFبه صفحه نتايج توجه كنيد. قبالً اشاره شد كه براي دريافت نسخه  1-4يك بار ديگر در تصوير 

كه در باكس  Ovid Full Textگزينه روي  HTMLدر پايين هر مدرك قرار گرفته است كليك كنيد و براي دريافت نسخه 

طوسي رنگ سمت راست هر مدرك قرار دارد كليك كنيد. حال اين كار را در مورد يكي از نتايج بازيابي شده انجام دهيد و وارد 

براي استفاده  HTMLشود. فرمت كنيد ظاهر ميمشاهده مي 11-4اي مانند آنچه در تصوير شويد. صفحه HTMLنسخه 

هاي مختلف درون اين صفحه، با حروف روي تصوير فاقد آن است. قسمت  PDFهايي دارد كه نسخه مدرك، قابليت تر ازآسان

 عالمت گذاري شده و توصيف شده است. لطفاً مطالعه كنيد. 

 اطالعات مدرك: حاوي اطالعات كتابشناختي مدرك بازيابي شده است.  

طالعاتي درمورد نويسنده يا نويسندگان مدرك است. اين اطالعات معموالً شامل نام نويسنده و اطالعات نويسنده: حاوي ا 

 كليك كنيد. وابستگي سازماني وي است. براي مخفي كردن اين بخش روي آيكون 

است. كليه تصاوير و جداول متن نيز قابل  HTMLمتن اصلي مدرك: حاوي چكيده و متن كامل مدرك در فرمت  

 دسترسي است.

  ابزارهاي استفاده از مقاله: اين ابزارها عموماً شامل موارد زير هستند. 

 مدرك را با استفاده از اين گزينه دريافت كنيد. PDFنسخه  

 دريافت اطالعات كتابشناختي كامل درمورد مدرك بازيابي شده. 

 دريافت اطالعات كتابشناختي مختصر درمورد مدرك بازيابي شده. 
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 11-4تصوير

دهد فرمت قابل چاپ مدرك را مشاهده كنيد و از آن پرينت بگيريد. با كليك كردن به شما امكان مي 

شود. آن را نظرتان سؤال مياي از شما سايز گرافيكي مورد در پنجره جداگانه 12-4مطابق تصوير  Print Previewروي گزينه 

كه در تصوير با رنگ قرمز مشخص شده را كليك كنيد تا فرمت چاپي متن مورد نظر شما  Continue گزينهانتخاب كنيد و 

كه در  Printشود. براي تهيه پرينت كافي است روي گزينه پرينتر ظاهر مي نمايش داده شود. در اين مرحله بطور اتوماتيك پنجره

 رنگ نارنجي مشخص شده است كليك كنيد. تصوير با
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 12-4تصوير

كند. اي كه در آن قرار داريد را به ايميل مورد نظر شما ارسال ميصفحه URLلينك مستقيم يا همان  

 .كليك كنيد Send گزينهنشان داده شده است وارد كنيد و سپس روي  13-4ايميل مورد نظر را در محلي كه در تصوير 

 
 13-4تصوير

اي كند. با كليك روي اين گزينه پنجرهمتن كامل مدرك را به ايميل مورد نظر شما ارسال مي 

 Send، ايميل مورد نظرتان را تايپ كنيد و سپس روي گزينه Email Addressشود. در قسمت ظاهر مي 14-4مطابق تصوير 

Email  .كليك كنيد تا متن مدرك به ايميل مورد نظر ارسال شود 
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 14-4تصوير

دهد متني را كه در اختيار داريد روي حافظه اصلي يا جانبي كامپيوتر خود ذخيره به شما امكان مي 

هاي موجود فرمت متني شود. از بين گزينهبينيد باز ميمي 15-4كنيد. روي آن كليك كنيد. صفحه جديدي مانند آنچه در تصوير 

سپس   -را تيك بزنيد Wrap long linesتوانيد گزينه در باقي موارد مي HTMLبه جز مورد -مورد نظر خود را انتخاب كنيد 

كه در تصوير با دايره قرمز مشخص شده است كليك كنيد. در اين مرحله با توجه به نوع بروزرتان در  Continue گزينهروي 

را انتخاب كنيد. مثالً در  Saveشود. براي ذخيره آن بايد گزينه از شما براي ذخيره كردن فايل سؤال مياي مجزا، پنجره

Internet Explorer  شود. پس از آن سيستم از شما محل ذخيره كنيد، ظاهر ميمشاهده مي 16-4اي كه در تصوير پنجره

 .خيره كنيدذپرسد. مسير را مشخص كرده و فايل خود را سازي فايل را مي

 
 15-4تصوير 

وارد محل 

كردن آدرس 

 ايميل
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 16-4تصوير

 

شود. براي استفاده از تان منتقل ميبا كليك روي اين گزينه، مدرك پيش روي شما به پوشه شخصي 

اين گزينه الزم است ابتدا در پايگاه ثبت نام كرده و نام كاربري و كلمه عبور ويژه خود را دريافت كنيد. اطالعات كامل مربوط به 

  را در فصل پنجم مطالعه كنيد. Ovidفضاي شخصي در 

 Citationافزار نرمدهد اطالعات كتابشناختي و متن مدرك را به اين گزينه به شما امكان مي 

Manager  مانند(Endnote نصب شده در كامپيوتر خود منتقل كنيد. نحوه انجام اين كار قبالً بيان شده است. براي مرور آن )

 مراجعه كنيد. 40در صفحه  به قسمت 

انتقال  Power Pointصورت يكجا به يك فايل مجموعه تصاوير موجود در مدرك را به 

 دهد.مي

انيد يك يادداشت شخصي به مدرك بازيابي شده اضافه كنيد. اين گزينه تنها درصورتي كه در سايت ثبت تومي 

ذكر شده  43، صفحه همين فصل شود. چگونگي يادداشت گذاري قبالً درنام كرده و با نام كاربري خود وارد شده باشيد ظاهر مي

 است.

اند دسترسي كه به مقاله پيش روي شما استناد كرده Ovidبا كليك روي اين گزينه به مقاالتي از  

 خواهيد داشت.
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با موضوعي مشابه با مقاله پيش رو دسترسي  Ovidبا كليك روي اين گزينه به ساير مقاالت  

 خواهيد داشت.

دريافت اطالعات مفيدي درباره ژورنالي كه مقاله پيش روي شما در آن منتشر شده است. اطالعاتي  

 رايت، كاربرد، راهنماي نويسندگان، دستورالعمل نويسندگان و غيره.مانند: كپي

هاي مختلف محتواي هر مدرك در اين قسمت قرار دارد. براي دسترسي سريع به مطلب مورد رئوس مطالب: لينك قسمت

 ها استفاده كنيد. توانيد از اين لينكنظر خود مي

دهد. براي ارسال يك يا چند تصوير دلخواه خود به متن مدرك را نشان مي اي از تصاوير موجود درگالري تصاوير: مجموعه 

 كليك كنيد. Export Selected to Power Point، چك باكس آنها را تيك كنيد و روي گزينه Power Pointيك فايل 

 Image Galleryقسمت كليك كنيد. اين موارد با دواير رنگي در  Select Allبراي انتخاب همزمان همه تصاوير روي گزينه 

 اند. براي درك بهتر، نگاهي دوباره به آن بيندازيد.مشخص شده 11-4تصوير 

هاي بيشتري براي استفاده كنيد( گزينهمشاهده مي 17-4توانيد با كليك كردن روي هر تصوير )مانند آنچه در تصوير همچنين مي

 ر ذكر شده است.از تصوير در اختيار داشته باشيد. توضيحات الزم روي تصوي

 

 17-4تصوير
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 فصل پنجم
 

 

 

 وتي(صفايل -كسع-اي)فيلماطالعات چندرسانه
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براي ما قابل دسترسي است  OVIDكه در پايگاه  8ايچندرسانهدر اين فصل به نحوه دسترسي و استفاده از اطالعات 

را  Multimedia، گزينه 1-5تصوير هاي نشان داده شده در گزينهپردازيم. براي ورود به محيط مذكور، كافي است كه از بين مي

 .كه با دايره قرمز مشخص شده انتخاب كنيد

 1-5تصوير 

 :Multimediaنحوه دسترسي به اطالعات 

هاي مختلفي دسترسي خواهيد خواهيد شد. در اين جا شما به گزينه 2-5اي مانند تصوير با كليك بر روي اين گزينه وارد صفحه

 داشت كه به توضيح هر يك از آنها مي پردازيم.

 

 2-5تصوير

بيني شده است، مي توانيد موضوع مورد نظر خود را در اين قسمت با استفاده از كادري كه در اين قسمت براي شما پيش 

-دارد، به همراه متن مقالهي كليدواژه شما وجود هاي صوتي دربارهوارد كنيد تا تمام اطالعاتي كه به صورت فيلم، عكس و يا فايل

 هايي كه در ارتباط با همان فيلم و... مي باشد براي شما بازيابي شود.

                                                   
8 Multimedia 
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 كنيد كه به توضيح هريك مي پردازيم:ي را مشاهده ميهاي مختلفشما گزينه Browse Byدر قسمت 

 Subject/Category قادر خواهيد بود كه تمام : با كليك بر روي عالمت + كه در كنار اين گزينه وجود دارد، شما

مشاهده كنيد. لذا  ه زيرعنوان هر موضوع وجود داردموضوعات مختلف پزشكي و پرستاري را به همراه تعداد ركوردهايي ك

براي دسترسي به اطالعات مربوط به هر موضوع، كافي است روي آن كليك كنيد تا تمام اطالعات اعم از فيلم، عكس و 

 (3-5تصوير)متن مقاالت مربوط به موضوع دلخواه شما فهرست شود. فايل هاي صوتي به همراه 

 
 3-5تصوير

 Media Type : 4-5با استفاده از اين گزينه قادر خواهيد بود تا نوع اطالعات بازيابي شده را تعيين كنيد. تصوير 

 

 

 4-5تصوير 
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 Source :كنيد كه اطالعات بازيابي شده براي شما مربوط به اطالعات ا استفاده از اين گزينه تعيين ميب

 كدام منبع باشد

 

 Duration :مورد نظر  )فيلم هاي جراحي، سخنراني، مصاحبه و...( هايفيلم زمان توانيد مدتبا انتخاب اين گزينه مي

 5-5خود را تعيين كنيد. تصوير

 

 

    5-5تصوير             
  

 Years : نيد و يا ك تعيينرا  هايي كه اطالعات شما بازيابي مي شودسالمحدوده با استفاده از اين قسمت هم مي توانيد

 ي خاصي را تعريف كنيد.بازه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6-5تصوير 

به  مي گوييم كه براي ياد آوري هاي قبل هركدام توضيح داده شد،كه در فصل Exportو  Email ،Printهاي قسمت 

ترتيب با استفاده از اين گزينه ها مي توانيم اطالعات كتابشناختي ركوردهاي موجود در صفحه حاضر را به ايميل خود ارسال، از 

 آنها پرينت بگيريم و يا آنها را به يكي از برنامه هاي مديريت منابع منتقل كنيم.

را در اين قسمت مي توانيد مشاهده كنيد. عنوان موضوع، نام نويسندگان، عنوان ژورنال  مورد نظر خود اطالعات بازيابي شده

 مي توانيد مشاهده كنيد. با استفاده از گزينه View Abstractو حتي خالصه ركورد موجود را با كليك بر روي گزينه 
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  مي توانيد ويدئو مورد نظر خود را دانلود كنيد. با كليك بر روي گزينه    

هم براي اضافه كردن  My Prpjectمي توانيد ويدئو ها و ساير مدياهايي كه مرتبط با همان موضوع است را بدست آوريد. گزينه 

ركورد مورد نظر خود را مشاهده كنيد  Full textهمان ركورد به صفحه شخصي شما قرار گرفته شده است. اگر مي خواهيد 

ي مديريت منابع توضيح داده شده در را انتخاب كنيد تا به صفحه Ovid Full Textكافي است كه از كادر سمت راست گزينه 

 فصل قبل وارد شويد.
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 ششمفصل 

 

 

 فضاي كار شخصي

(My Workspace) 
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. باشند Ovidيك فضاي شخصي در  دارايتوانند مي Ovidهاي پيشين ذكر شد همه كاربران همانطور كه در فصل

 و مديريت اين فضا آشنا خواهيد شد. ها، ويژگياين فصل با چگونگي ايجاددر 

 محيط كار شخصي ايجاد كنيم؟ Ovidچگونه در 

اولين قدم اين است كه در سايت ثبت نام كنيد و يك نام كاربري و كلمه عبور مخصوص به  Ovidبراي ايجاد فضاي شخصي در 

از نوار آبي باالي صفحه كليك كنيد.  My Workspaceروي گزينه  1-6خود را دريافت كنيد. براي انجام اين كار مطابق تصوير 

 Create a new Personalود، روي گزينه براي ايجاد نام كاربري و كلمه عبور مخصوص به خ 2-6سپس مطابق تصوير 

Account شود. مطابق توضيحات تصوير، كنيد باز ميمشاهده مي 3-6اي مانند آنچه در تصوير كليك كنيد. در اين مرحله پنجره

 كليك كنيد. به اين ترتيب وارد فضاي شخصي خود خواهيد شد.  Create گزينهاطالعات الزم را وارد كنيد و در آخر روي 

( به 2-6تصوير )ربوطه مايد در صفحه در صورتيكه در مراجعات قبلي خود به پايگاه، نام كاربري و كلمه عبور دريافت كرده نكته:

د وارد هاي موجو، نام كاربري و كلمه عبور خود را در باكسCreate a new Personal Accountجاي كليك روي گزينه 

 نيد.كنگاه  2-6اي درك بهتر اين مطلب، دوباره به تصوير كليك كنيد. بر Login گزينهكنيد و روي 

 
 1-6تصوير

 
 2-6تصوير
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 3-6تصوير 

 ها و امكانات محيط كار شخصيمعرفي بخش

شويد. اين فضا ثبت نام شما انجام شده و مستقيماً وارد صفحه اصلي محيط كار شخصي خود مي Create گزينهبا كليك روي 

توانيد به ذخيره سازي، پردازش و مديريت اطالعات، دهد كه بر اساس آن ميامكانات و ابزارهاي مفيدي را در اختيارتان قرا مي

نشان داده  4-6( و مواردي از اين دست بپردازيد. اين صفحه در تصوير Alertو  RSSانند دريافت خدمات اطالع رساني جاري )م

و  My Projects ،My Searches & Alerts ،My eTocsشده است. در اين قسمت چهار لينك اصلي با عناوين 

Install Toolbar طالعه كنيد.قرار دارد كه در ادامه هر كدام به صورت مجزا شرح داده شده است. لطفاً م 

  My Projects 

 

خصي خود ن در فضاي شهاي متعدد، به امكان ذخيره سازي اطالعات و مديريت آتوانيد با ايجاد پوشهدر اين بخش شما مي      

هاي سمتقال كنيد. هاي متعددي را بطور همزمان دنبتوانيد پروژههاي مجزا ميمجهز شويد. با طبقه بندي اطالعات در پوشه

  گذاري شده و در زير توصيف شده است.روي تصوير نشانه My projectsمختلف 

 

هاي مربوطه وارد اطالعات خواسته شده را در باكس

كليك كنيد تا  Createكنيد و در آخر روي گزينه 

 نام كاربري و كلمه عبور شما ثبت شود.

د هاي ستاره دار را حتماً واراطالعات باكس :1نكته

كند و كنيد در غير اينصورت سيستم خطا اعالم مي

قادر به ثبت نام كاربري و كلمه عبور ويژه شما 

 نخواهد بود.

 8و حداكثر  6كلمه عبور شما بايد حداقل  :2نكته

 تواند تركيبي از حروف و اعدادكاراكتر باشد و مي

 باشد.
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 4-6تصوير

 Create گزينههاي دلخواه ايجاد كنيد. براي اين كار كافيست روي هاي خود پوشهبا استفاده از اين بخش بر اساس پروژه 

a New Project نام دلخواهتان را وارد كنيد و در صورت تمايل در  شود.باز مي 5-6اي مطابق تصوير كليك كنيد. پنجره

كليك كنيد. مطابق تصوير خواهيد ديد كه  Save Projectشرحي را اضافه كنيد. سپس روي گزينه  Descriptionقسمت 

 شود. يك پوشه با نام دلخواه شما در اين بخش ايجاد مي

 

 
 5-6تصوير
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كه در سمت  Actionكنيم اكنون قصد داريد پوشه جديدي براي يك پروژه ديگر ايجاد كنيد. براي اين كار روي گزينه فرض مي

در اختيار خواهيد داشت. با  6-6شخص شده است كليك كنيد. يك منوي كشويي مطابق تصوير با دايره قرمز م 5-6چپ تصوير 

 كنيد. هاي قبلي ايجادژه جديد و يا يك زير پوشه در پروژهتوجه به توضيحات روي اين تصوير براي خود، يك پرو

 
 6-6تصوير

هاي شخصي، فصل پيش را مرور كنيد. به خاطر داريد؟ در هر اكنون براي مرور دوباره نحوه اضافه كردن نتايج بدست آمده به پوشه

توانيد مدارك مورد نظر خود ميو يا  قسمت از نتايج با كليك كردن روي گزينه 

 ها انتقال دهيد.را به اين پوشه

   .و توضيحات آن توجه كنيد 10-6ها به تصوير هاي آرشيوي است. براي اطالع از نحوه آرشيو كردن پوشهمحل ذخيره پروژه

 Ovidهاي مگابايت فايل متني يا تصويري را از كامپيوتر شخصي خود به پوشه 50دهد كه تا حجم به شما امكان مي

محيط كار شخصي اضافه كنيد. اين قسمت بصورت بصري، ميزان حجم استفاده شده در آن زمينه را به شما نمايش موجود در 

 دهد.مي

ها و موارد پاك شده است. هنگامي كه ذكر شده است، اين بخش، محل نگهداري پوشه 7-6طبق توضيحاتي كه در تصوير 

شود تا در صورت تمايل روز در اين قسمت نگهداري مي 30يد، براي مدت يك پوشه و يا بخشي از مدارك موجود در آن را پاك كن

 شوند.روز بطور خودكار از اين بخش حذف مي 30و نياز بتوانيد دوباره آن را احياء كنيد. موارد پاك شده بعد از 
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 7-6تصوير

ايد نيستيد، خاصي كه قبالً ذخيره كرده ها و مقدار محتويات آنها افزيش يافته است و قادر به يافتن مدركاگر تعداد پوشه

ها و يا يك پوشه خاص را جستجو كنيد. براي درك بهتر توانيد با استفاده از اين بخش بر اساس كليدواژه، محتويات كليه پوشهمي

 توجه كنيد. 8-6به تصوير 

 
 8-6تصوير

 هايي دروشهتوان پيكار شخصي ايجاد كرد و چگونه متوان يك محيط بر اساس آنچه تا كنون گفته شد ديديم كه چگونه مي نكته:

تباط در اين ار هم ديگرمها مرور كرديم. اكنون به چند نكته آن ساخت. همچنين نحوه اضافه كردن مدارك دلخواه را به درون پوشه

يد. همانطوركه مشاهده كن دقت 9-6كند. اكنون به تصوير كليك مي (Brain Injury) هاتوجه كنيد. نگارنده روي يكي از پوشه

ه راي استفادفته شد بشود. ابزارهايي مشابه با آنچه در فصل قبل گكنيد محتويات پوشه با كليك بر روي آن نمايش داده ميمي

 بهتر از مدارك ذخيره شده وجود دارد. توضيحات الزم روي تصوير آمده است. لطفاً مطالعه كنيد. 
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 9-6تصوير
خواهيد ويرايشي روي آن انجام كليك كنيد و چنانچه مي Delete: اگر مايل به حذف پوشه هستيد روي  

شود. به كنيد باز ميمشاهده مي 10-6اي مانند آنچه در تصوير پنجره Editكليك كنيد. با كليك روي گزينه  Editدهيد روي 

 توضيحات تصوير دقت كنيد.

 

 

 

 

 

 10-6تصوير



 

65 |       

ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection) 

 

 

My Searches & 

Alerts  

ابتدا با  هاي تنظيم شده است. پيش از معرفي اين بخش بهتر استAlertاين بخش محل نگهداري جستجوهاي ذخيره شده و 

 چند مفهوم و سرويس اطالعاتي آشنا شويد.

 RSS  
 Really Simpleيك سرويس آگاهي رساني اينترنتي براي توصيف اخبار و محتواي وب است. اين اصطالح مخفف عبارت 

Syndication  يكرودبه كاربران وب بكار مي نالينك ناشر آيق ياز طر يع اخبار و اطالعات جديدبراي توزاست. اين سرويس . 

تواند آن را داشته باشد، مي اين شكلشده به يع ت خواندن محتوي توزيخاصي كه قابل افزاريا نرممرورگر استفاده از كاربر با 

 در يكديگر هاتيسان وبين عناويترش تازهاينم. 1: عموماً شامل دو مورد است RSS هاي اصليكاربردد. كن دريافتمطالب را 

نون ه. اكژيافزارهاي وبا استفاده از نرم هاي مورد عالقه،اخبار و اطالعات از سايتن يدتريافت جديدر .2يد( و )اشتراك مطالب جد

ز به ينترنتي نيخواند. اما به تازگي مرورگرهاي ا RSS آنها استفاده ازتوان با نه وجود دارند كه ميين زمياري در ايافزارهاي بسنرم

 .نه هستندين زمين پاسخگوي بهتري در ايهاي آنالRSS Readerاما معموالً  اندكي مجهز شدهيخواني الكترون RSS ستميس

ك جا به اشتراك همگان يدهاي ثبت شده كاربران را يام فتمبا استفاده از آن است كه   Google Readerنمونه بارز آن 

تهاي مختلف يد و با مطالب سايگران هم استفاده كنيدهاي مورد عالقه ديشود كه شما حتي از فباعث مي. اين قابليت آورديدرم

  .ديمراجعه كن تينكه به سايتا ا كندميره ين را براي شما ذخيعناو ،هايمندنطور در قسمت عالقهيد و هميآشنا شو

 Alert 
اندن آنها كند و براي خويدارد با اين تفاوت كه اخبار و اطالعات جديد را به ايميل شما ارسال م RSSكاربردي كامالً مشابه با 

 افزار خاصي نيست. نياز به استفاده از نزم

 Saved Searches 
ين امكان اخيره كنيد. ذرا تا هر زمان كه دلخواهتان باشد دهد كه جستجوهاي انجام شده به شما اين امكان را مي Ovidپايگاه 

د دداً فراينباشد مجنشود در مراجعات بعدي خود به پايگاه و دريافت نتايج جديدتر در يك زمينه موضوعي خاص، نياز موجب مي

وي فرايند ك كليك ريا با ها( را تكرار كنيد؛ بلكه تنهها و محدودكنندهها، عملگرها، گسترش دهندهجستجو )شامل كليدواژه

حوه انجام . در زير نده كنيداندازي كرده و نتايج را بر اساس آخرين بروزرساني پايگاه مشاهجستجوي ذخيره شده، دوباره آن را راه

 و استفاده از هر يك از موارد فوق بيان شده است.

  نحوه تنظيمRSS: 
براي آنها قرار داده شده از اين سرويس استفاده كنيد. اين موارد  RSSتوانيد براي تمام فاكتورهاي اطالعاتي كه فيد شما مي 

 Natureتوجه كنيد. در صفحه اصلي ژورنالي با عنوان  11-6شوند. براي مثال به تصوير مشخص مي معموالً با عالمت 

خود  RSS Readerتوانيد فيد آن را به نيد. اين بدان معني است كه شما ميكرا مشاهده مي RSSهستيم كه در مقابل آن فيد 

 هاي جديد اين ژورنال را دريافت كنيد.اضافه كنيد و به اين ترتيب بصورت خودكار فهرست مندرجات شماره
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 11-6تصوير

توانيد در تمام مواردي كه داراي همين روش ميكند. كه با استفاده از براي اين كار نگارنده يك روش ساده را به شما پيشنهاد مي

 Googleآنالين با عنوان  RSS Readerهستند به همين شيوه عمل كنيد. پيشنهاد نگارنده استفاده از يك  RSSفيد 

Reader  است. براي يادگيري فرايند اضافه كردن يك فيد بهreader هاي زير را دنبال كنيد:خود گام 

 العاتي مورد نظر خود كليك كنيد.فاكتور اط روي عالمت  .1

ها ممكن است با دو گزينه به شرح زير مواجه شويد كه با توجه به نياز و عالقمندي خود هر دو يا يكي از آنها در مورد ژورنال نكته: 

 توانيد انتخاب كنيد.را مي

Current TOC Feed.دريافت فهرست مندرجات آخرين شماره چاپ شده هر ژورنال : 

Publish Ahead of Print Feedچاپ  : دريافت فهرست مندرجات آخرين شماره آنالين هرژورنال كه هنوز به

 نرسيده است.

 ن را باز نگه داريد.آپيش رو خواهيد داشت.  12-6صفحه اي مطابق تصوير  .2

 

 

 

 

 

 

 12-65تصوير
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ود را خ passwordو  gmail، 13-6را وارد كنيد و مطابق تصوير  reader.google.comدر يك پنجره جديد آدرس  .3

 شود.باز مي 14-6مانند تصوير  Google Readerشويد. صفحه اصلي  Sign inوارد كنيد و  Googleدر 

 13-6تصوير

 

 

 

 

 

 14-6تصوير

د. يك با مستطيل قرمز مشخص شده است كليك كني 14-6كه در تصوير  Add a subscription گزينهاكنون روي  .4

رمز مشخص قبا دايره  12-6ايد و در تصوير خود را كه باز نگه داشته RSSصفحه  URLشود. حال باكس اضافه مي

قه شما ورد عالمشده است كپي كنيد و در اين باكس پيست كنيد. به اين ترتيب فيد مورد نظر شما به فهرست فيدهاي 

آخرين  با مستطيل سبز مشخص شده است. با كليك بر روي هر فيد 14-6شود. اين فهرست در تصوير افزوده مي

ات روي مشاهده خواهيد كرد. براي درك بهتر به توضيح Readerاطالعات مربوط به آن را در سمت راست صفحه 

 توجه كنيد.  14-6تصوير 
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 :Alertنحوه تنظيم 

ا استفاده از اين امكان، بتنظيم كنيد. با توجه به توضيحات قبل،  Alertها و يا فرايند جستجوي خود توانيد براي ژورنالشما مي

ويد. توضيحات ش Loginآخرين اخبار و اطالعات مربوطه به ايميل شما ارسال خواهد شد. براي استفاده از اين سرويس بايد 

 مربوطه در ابتداي همين فصل ذكر شده است.

 

در  15-6براي ژورنال: توضيحات فصل سوم را به خاطر داريد؟ بر اساس آنچه ذكر شد، مانند تصوير  Alertتنظيم  .1

قرار دارد كه با كليك بر روي آن،  ها، در مقابل عنوان هر ژورنال آيكن صفحه فهرست ژورنال

طور خودكار، فهرست مندرجات شود و به اين ترتيب بهاي مورد عالقه شما افزوده ميژورنال مورد نظر به فهرست ژورنال

هاي مورد عالقه خود بايد به بخش شود. براي ديدن فهرست ژورنالژورنال به ايميل شما ارسال ميهاي جديد آن شماره

My eTocs قسمت  71توانيد در همين فصل، صفحه مراجعه كنيد. توضيحات مربوطه را ميMy eTocs  مطالعه

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 15-6تصوير

ل هر كه در مقاب Moreروي گزينه  Search Historyدر قسمت  16-6براي جستجو: مطابق تصوير  Alertتنظيم  .2

 Search Historyاطالعات الزم در مورد را انتخاب كنيد. ) Auto-alertجستجو قرار دارد كليك كنيد و سپس گزينه 

 را در پيوست مطالعه كنيد.(
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 16-6تصوير 
وضيحات روي تصوير، اطالعات الزم تبا توجه به  شود.باز مي 17-6فرمي مطابق تصوير  Auto-Alertبا انتخاب گزينه 

 My Workspaceكليك كنيد. به اين ترتيب جستجوي مورد نظر شما در  Save گزينهرا وارد كنيد و در آخر روي 

ه آخرين خودكار، اطالعات مربوط بشود و بطور ذخيره مي Alertبه عنوان  My Searches & Alertsو در قسمت 

 شود به ايميل شما ارسال خواهد شد.نتايجي كه به آن افزوده مي

 

 

 

 

 

 

 17-6تصوير 
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 كردن جستجو:نحوه ذخيره

 18-6اي مشابه آنچه در تصوير را انتخاب كنيد. صفحه Saveگزينه  Auto-Alertبار به جاي توجه كنيد. اين 16-6به تصوير 

د. به اين ترتيب كليك كني Save گزينهشود. اطالعات الزم را طبق توضيحات تصوير وارد كنيد و روي باز مي كنيدمشاهده مي

 شود. ذخيره مي My Searches & Alertsو در قسمت  My Workspaceجستجوي مورد نظر شما در 

 

 

 

 

 18-6تصوير 

 Myاز قسمت  My Searches & Alertsهاي ذخيره شده روي گزينه Searchو  Alertاكنون براي مشاهده 

Workspace .ايد و همچنين توانيد جستجوهايي را كه ذخيره كردهمي 19-6به اين ترتيب مطابق تصوير  كليك كنيدAlert  و

RSSعالمت گذاري و توضيح  19-6هاي مهم روي تصوير ايد مشاهده كنيد. برخي قسمتهايي كه براي هر جستجو تنظيم كرده

 داده شده است. لطفاً مطالعه كنيد.

 شامل سه گزينه به شرح زير است: 

unRا با رد نظر خود جوي مورگيرد. براي اين كار ابتدا جستاندازي مجدد جستجوهاي ذخيره شده مورد استفاده قرار مي: براي راه

ي شما ه، جستجورساني پايگاليك كنيد تا بر اساس آخرين بروزك گزينهباكس آن انتخاب كنيد سپس روي اين تيك زدن در چك

 با همان استراتژي ذخيره شده مجدداً انجام شود.

eleteDپاك كنيد. گزينهاي را كه مايل به حذف آنها هستيد با استفاده از اين : موارد ذخيره شده 

opyCآن  ي روي كپيويرايش نيد. و در صورت نياز تغييرات وتوانيد از موارد ذخيره شده يك كپي تهيه ك: با كمك اين گزينه مي

 انجام دهيد.
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 19-6تصوير

 حاوي چند گزينه به شرح زير است:

 ايد تغيير دهيد.توانيد نامي را كه براي جستجو انتخاب كردهبا كمك اين گزينه مي 

 ويرايش كنيد.كند كه جستجوي ذخيره شده را در صورت لزوم اين گزينه به شما كمك مي 

 هاي بكار رفته.ها و محدودكنندهدهد. مانند كليدواژهجزئيات جستجوي ذخيره شده را نمايش مي 

)لينك مستقيم( صفحه نتايج جستجوي ذخيره شده، به ايميل مورد نظر شما  URLباكليك روي اين گزينه  

 شود.ارسال مي

 دهد.تنظيم شده است، نمايش مي Alertاين گزينه تاريخ و ساعتي را كه  

 

كليك كرده و اطالعات الزم را در فرم مربوطه وارد  RSS Feedروي  Moreو در بخش  Search Historyدر اگر  

ذخيره  Auto Alert Searchesدر بخش  كنيد با عالمت مشاهده مي 19-6كنيد، آنگاه مانند آنچه در تصوير 

 20-6كليك كنيد باكسي مانند آنچه در تصوير  خود، روي عالمت  Readerشود. اكنون براي افزودن فيد آن به مي
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كليك كنيد و در صفحه جديدي كه باز خواهد شد )مانند تصوير  Subscribeوجود دارد مشاهده خواهيد كرد. روي 

گفته شد عمل  RSSنحوه تنظيم در صفحات قبل در مورد  كليك كنيد. از اين مرحله به بعد مانند آنچه RSS( روي لينك 6-21

 كنيد.

    
 20-6تصوير 

 

 
 21-6تصوير 

 

My eTocs        

 Alertهاي مورد عالقه شما كه براي آنها است. ژورنال Ovid( شما در My Workspaceقسمت ديگري از فضاي شخصي )

اي فحهكنيد، صكليك  My eTocsروي گزينه  My Workspaceگيرند. اگر در بخش ايد در اين بخش قرار ميتنظيم كرده

رد كنيد و ها به آن ارسال شوند در باكس مربوطه وا Alertرا كه مايليد  مشاهده خواهيد كرد. آدرس ايميلي 22-6مانند تصوير 

 كليك كنيد. Enter گزينهسپس روي 
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 22-6تصوير 

از بين فهرست نشريات موجود، يك يا چند نشريه مورد نظر خود را انتخاب كنيد و به  23-6در اين مرحله با توجه به تصوير 

 هاي خود اضافه كنيد. براي انجام اين كار مراحل زير را به ترتيب دنبال كنيد:فهرست عالقمندي

 

 

 

 

 

 

 
 

 23-6 تصوير

 

نگه  د كنترل رال، كليانتخاب بيش از يك ژورنا يك يا چند ژورنال مورد نظر خود را از فهرست موجود انتخاب كنيد. براي .1

 هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.داشته و با كمك موس ژورنال
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 گزينهشود ساده و بدون لينك باشد روي هايي كه به ايميل شما ارسال مي Alertخواهيد متن اگر مي .2

Add Text  و چنانچه مايليد با فرمتHTML  گزينهارسال شود روي Add HTML هاي كليك كنيد و ژورنال

 انتخابي خود را به باكس باال منتقل كنيد.

 كه در تصوير با دايره قرمز مشخص شده است كليك كنيد. Update گزينهدر آخر روي  .3

 

Install Toolbar 

 

عنوان  اي باافزاري تعبيه شده است كه با نصب آن، گزينهاست. در اين قسمت نرم My Workspaceآخرين بخش از 

Ovid- Add To My Projects بينيد(. به اين يم 24-6شود )مانند آنچه در تصوير به نوار ابزار بروزر شما افزوده مي

در  ي موجودهاهاي ديگري مشغول جستجو هستيد و مايليد صفحه يا صفحاتي از وب را به پوشهترتيب چنانچه در سايت

ي گزينه ابزار، رو توانيد از اين نوار ابزار كمك بگيريد. براي نصب اين نواراضافه كنيد، مي Ovidفضاي شخصي خود در 

Instal Toolbar ود يكي از دو شود. حال با توجه به نوع بروزر خباز مي 25-6اي مطابق تصوير كليك كنيد. پنجره

ر نوار ابزا اب كنيد. به اين ترتيب ايناست براي دانلود نرم افزار انتخ با مربع قرمز مشخص شده 25-5اي را كه در تصوير گزينه

 شما نصب خواهد شد. مرورگرروي 

 
 24-6تصوير

 

 

 

 

 25-6تصوير
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 پيوست
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Search History  

  

توانيد تمام جستجوهاي انجام شده كه با كليك روي آن ميوجود دارد  Search Historyاي با عنوان در صفحه جستجو گزينه

توجه كنيد(. به اين معني كه در هر بار مراجعه شما به پايگاه، تمام  1مراجعه به پايگاه مشاهده كنيد )به تصوير خود را در هر بار

 Searchاي از شود. نمونهدهيد موقتاً و تا زمان خروج شما از پايگاه، در اين قسمت ذخيره ميجستجوهايي كه انجام مي

History ه مطابق تصوير روي قسمت كنيد. چنانچمشاهده مي 1را در تصويرMore توانيد هر جستجويي را كه كليك كنيد مي

آن را حذف كنيد. اين موارد در فصل Delete تنظيم كنيد و يا با استفاده از  Alertو  RSSمايليد ذخيره كنيد و يا براي آن 

 توضيح داده شد. ششم

 
 1تصوير

ا انتخاب باكس آنهر چكدتوانيد دو يا چند جستجو را با تيك زدن كنيد ميتوجه كنيد. همانطور كه مشاهده مي 2اكنون به تصوير 

 آنها را با يكديگر تركيب كنيد. Orو  Andهاي كنيد و سپس با كمك گزينه

 

 Advanced)قابل تركيب نيست. يعني فقط جستجوهاي پيشرفته  (Basic Search)نتايج يك جستجوي ساده نكته: 

Search) يكديگر تركيب كرد.توان با را مي 
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 2تصوير

 

 

 

 

 


