
Ovid معرفی پایگاه

کارشناس ارشد علوم کتابداری و مھوش کلھر 
دانشکده پرستاری بروجرد .اطالع رسانی



(Database) پایگاه اطالعاتی چیست
ھ ھر بھ طور كلي ب. این واژه منحصر بھ علوم پزشكي نیست

جایي كھ مجموعھ ای از اطالعات را جمع آوري و در خود 
»  يپایگاه اطالعات«گفتھ میشود كھ بھ  Databaseگنجانده باشد

.ترجمھ میشود» بانك  اطالعاتي«یا 



پایگاھھاي اطالعاتي علوم پزشكي بھ چندین طریق 
تقسیم بندی میشوند

۱-:Free/Commercial  بعضي از پایگاھھاي اطالعاتي بھ صورتonline  از طریق اینترنت قابل دسترسي ھستند و نیاز بھ
در مقابل . استpubmedیعني  Medlineمعروفترین آنھا نسخھ اینترنتي . پرداخت ھزینھاي براي استفاده از آنھا نیست

قابل ) میكشخصي یا از طریق آكاد(تعدادي از آنھا بھ صورت تجاري مورد استفاده قرار میگیرند یعني در قبال پرداخت ھزینھ 
.استفاده خواھند بود

۲-(Prefiltered ) added value /Nonfiltered)  در مقابل پایگاھھاي اطالعاتي كھ اطالعات موجود در آنھا بدون فیلتر خاصي
گنجانند بلكھ مثالً برخي پایگاھھاي ھا ھمھ مقاالت را در خود نميDatabaseقرار میگیرد، تعدادي از  Databaseدر 

مقاالتي را كھ از نظر متدولوژیك كیفیت باالتري دارند در خود قرار میدھند و( based Evidence)اطالعاتي مبتني بر شواھد 
از جملھ این . گاھي حتي آنھا را ساختارمند كرده و نظرات افراد متخصص درباره آنھا را نیز در كنارشان میگنجانند

Databaseھا میتوان بھclub Journal ACP اشاره كرد.
۳-text Full/ Bibliographic  پایگاھھاي اطالعاتي كتاب شناختي(Bibliographic)_ پایگاھھایي ھستند كھ محتویات خود را

ھا ثبت كردن Databaseدر واقع ھدف از ایجاد كردن این . دریافت میكند IDھر مقالھ یك  Medlineمثالً در . كددھي میكنند
كردن آنھا است تا بھ اطالع برساند كھ در ھر زمینھ خاص چھ كارھایي تاكنون انجام شده است و ( Index)مقاالت و نمایھ 

ل در مقاب. ھدف اینگونھ دسترسي بھ اصل مقاالت نیست و حداكثر، امكان دسترسي بھ خالصھ مقاالت در آنھا وجود دارد
عمدتاً توسط ناشران علوم پزشكي طراحي شده است كھ امكان دسترسي بھ اصل مقاالت  text Fullتعدادي پایگاه اطالعاتي 

بندیھاي فوق پس پایگاه اطالعاتي میتواند در ھر كدام از تقسیم. دلخواه در مجالتي كھ آنھا پوشش میدھند را فراھم مي سازد
است Bibliographicو Free ،Nonfilteredمثالً یك پایگاه اطالعاتي . یكي از حاالت را بپذیرد



Ovid

Ov idریع یکی از اولین پایگاھھاي تجاري دنیا در امر گسترش س
اطالعات و رفع نیازھاي اطالعاتی الکترونیکی در زمینھ ھاي

.علوم زیستی، بھداشت و پزشکی است
ی محققان ، كتابداران ، پزشكان و سایر متخصصان مراقبت ھا

قاتی، کتابخانھ ھا، مراکز بیوتکنولوژي، مراکز تحقی( بھداشتی
. نندبیمارستانھا،دانشجویان رشتھ ھاي مختلف از آن استفاده می ک

Ovid  متعلق بھ شرکتWolters Kluwer Health می باشد کھ
کتاب 6000ژورنال و بیش از 1400دسترسی بھ محتواي 

.بانک اطالعاتی امکان پذیر ساختھ است145الکترونیکی را از 



Ovidورود بھ محیط 

http://diglib.lums.ac.irاز طریق 
ovidثبت نام در پایگاه 

http://diglib.lums.ac.ir/


ovidثبت نام در پایگاه 

 account myبر روی گزینھ ovidپس از ورود بھ پایگاه 
را  account createکرده و در صفحھ باز شده گزینھ 

اربری و انتخاب کنید پس از ثبت نام می توانید با درج نام ک
.رمز عبور از ھمین بخش وارد سایت شوید



انتخاب منابع برای سرچ 





انواع جستجو

.دپس از ورود بھ صفحھ اصلی شکل زیر را مشاھده می کنی



مدل ھای جستجو

1- Basic Search
2- Advanced search 
3- Search tools 
4- Find citation 
5- Search Fields 
6- Multy – Field search



نکتھ
اده موثرترین راه برای انجام یک جستجوی اساسی نوشتن نمایش د1.

ھای خود بھ زبان طبیعی است 
برای  Ovidمانند تأثیر عملکرد تیروئید کم بر نارسایی قلبی ، زیرا 2.

 the. (دتفسیر جستجوی شما از پردازش زبان طبیعی استفاده می کن
effect of low thyroid function on heart failure(

در جستجوی اساسی معنای ) AND ،OR ،NOT(اپراتورھای بولی 3.
وند كھ آنھا بھ عنوان واژگان ساده انگلیسی تعبیر می ش. خاصی ندارند

.  كلمات مھم و مھم دیگر را از ھم جدا می كنند
اگر می خواھید از اپراتورھای بولی یا سایر روشھای جستجوی 4.

ستفاده کنیدپیشرفتھ استفاده کنید ، بھ جای آن از جستجوی پیشرفتھ ا



search Basic

است کھ در  Ovidاولین و ساده ترین بخش جستجو در 
. می کندکوتاھترین زمان ممکن بیشترین نتایج را بازیابی
خاب با انت. شامل باکس جستجو و تعدادي محدود کننده است

کلید واژه وارد شده ، واژه ھاي مرتبط با آن نیز جستجو
در این شیوه جستجو امکان استفاده از . خواھند شد

ی م. عملگرھاي بولین در ترکیب کلید واژه ھا وجود ندارد
توان عنوان کامل و دقیق یک مدرک را داخل گیومھ در 

.شودباکس جستجو وارد نمود تا دقیقاً ھمان مدرک بازیابی



(search Basic)جستجوی ساده 
Check Spelling
Include Related Terms
Universal Search
Limits





Find citation

ک مانند ی-چنانچھ اطالعات ناقصی در مورد یک منبع اطالعاتی خاص داشتھ باشید 
می توانید - DOIکلمھ از عنوان یک مقالھ یایک ژورنال، بخشی از نام نویسنده، یا 

ج بازیابی ھر چھ اطالعات کاملتر باشد تعداد نتای. از این شیوه جستجو استفاده نمایید
در Truncate Nameبا تیک زدن در چک باکس . شده کمتر و دقیقتر خواھد بود

.  اردمورد عنوان ژورنال یا نام نویسنده امکان استفاده از فرمان کوتاه سازي وجود د



Search Tools
Tree ی بھ شما امکان می دھد عبارت یا اصطالحات خود را در یک ساختار سلسلھ مراتب

.متن مشاھده کنید کھ بر اساس واژگان کنترل شده پایگاه داده است
Permuted indexشاخص مجاز

Scope Note  اطالعات مربوط بھ اصطالحات فھرست بندی شده را نشان می دھد کھ می
.توانند بھ شما در یافتن موضوعات دیگر برای جستجوی شما کمک کنند

Explode ط نتایج جستجوی اصطالحات وارد شده را گسترش می دھد و موضوعات مرتب
.تر را شامل می شود

Subheadings ع اصطالحات مرتبط است کھ جستجو را بھ جنبھ خاصی از عنوان موضو
.متمرکز می کند

گاه داده کدھای طبقھ بندی یک نمایش سلسلھ مراتبی از عناوین موضوعی خاص برای پای
.کھ از اصطالحات گسترده تر و باریک تر تنظیم شده اند



Search field
ovid)در این قسمت می توانید تمامی زمینھ ھا فیلدھای پایگاه  را (

مشاھده کنید و کلید واژه مورد نظر خود را بھ طور خاص فقط در
 science medical ofمثال عبارت. آن فیلد جستجو نمایید

university lorestan را در باکس جستجو وارد می کنید و فیلد
institution وسط را تیک میزنید بھ این ترتیب کلیھ مدارکی کھ ت

.شونداین دانشگاه تولید شده و در پایگاه موجود ھستند بازیابی می



Advanced search

Keyword وعات با انتخاب این گزینھ کلید واژه مورد جستجو در تمامی قسمتھاي یک مقالھ مانند عنوان، چکیده، موض
.  و متن مقالھ جستجو می شود

Author بھ این ترتیب. استفاده از این آیتم می توانید مدارکی کھ توسط یک نویسنده خاص نوشتھ شده را بازیابی کنید  :
Ahmadi: مثال. نام فامیل نویسنده یک فاصلھ و حرف اول نام کوچک AR

.Title براي جستجو مقالھ با عنوان خاص.( کلیدواژه شما را در عنوان مقالھ جستجو می کند .(
Journal ان یک یا چند کلمھ اول عنو. کلیدواژه شما را در بین عنوان ژورنال ھاي موجود در پایگاه جستجو می کند

. براي جستجو کافیست
Name Book کلید واژه شما را در بین عناوین کتب موجود در پایگاه جستجو می کند.



Search field

filedsفیلدھایی کھ بھ رنگ طوسی نمایش داده شده اند در بخش 
my فیلد برای افزودن یک. بھ طور پیش فرض قرار گرفتھ اند
filedsدر  my کافی است روی فیلد مورد نظر با موس نگھ

.  کلیک کنید+ روی عالمت دارید و سپس 

filedsبرای حذف یک فیلد در  my  کافی است روی فیلد مورد
تا . کلیک کنید-نظر با موس نگھ دارید و سپس روی عالمت 

فیلد مورد نظر از لیست فیلدھای انتخابی شما حذف شود



نکات مھم 
)1(

Medical subject heading(MESH)سرعنوانھاي موضوعي پزشكي
است كھ توسـط كتابخانـھ ملـي ( vocabulary controlled)فرھنگ لغات كنترل شده اي ,

 indexing( آمریكا براي نمایھ كردن( medicine of library national)پزشكي 
از بسیاري. شناسي و پزشكي استفاده میگرددبندي و جستجوي اطالعات زیستطبقھ)،

موجـود MeSHھـاي نزدیـك و مفـاھیم مـرتبط بـھ ھـم در معني، مترادفكلمات ھم
.  دسازد تا مناسبترین مفھوم و مطالب مرتبط را بیابكننده را قادر مياسـت كـھ استفاده

سیـستمھـاي مختلفـي بـا ایجـاد پایگـاھھـاي اطالعـاتي سرعنوانھاي موضوعي و 
كنندگان در اختیار استفاده onlineفرھنگ لغات پزشكي جامعي را بھ صورت 

گردد، تطبیق الزم با اي جستجو ميزماني كـھ در این سیستمھا كلمھ. قرارمیدھند
موجـود درپایگـاه اطالعـاتي صورت  ( heading subject)سـرعنوانھـاي موضـوعي 

ر د. میگیرد تا اطالعات مناسب و وابستھ بھ موضوع مورد جستجو بازیابي گردد
Ovid  نیز با انتخاب گزینھto term map heading subject  میتوان جستجو را

.براساس فرھنگ لغات كنترل شده انجام داد



)2(نکتھ 
یكي از جستجوھاي مفید در جستجوي  : Ovidتطبیق واژه ھادر 

 mapping vocabulary(پیشرفتھ، امكان تطبیـق واژه ھـا
ي بھتـرین جـستجو در آن دستھ ازپایگاه ھاي اطالعات. اسـت)

 heading(انجام میشود كھ از سرعنوانھاي موضوعي 
subject (و از براي جستجو استفاده مـي كننـد ایـن نوع جستج

در  heading subject to term mapطریق انتخاب گزینھ 
پذیر است براي روشـن شدن امكان search advancedقسمت 

 search advancedدر قسمت  keywordمطلب بر روي 
polyphenolsكلیك كنید بھ عنوان مثـال  tea green  را در

 heading subject toتایپ نمایید و گزینھ searchقـسمت 
term map  را نیز انتخاب كنید سپس رويsearch  كلیك

.نمایید



)3(نکتھ 
polyphenolsبدین معنا كھ • tea green  سر عنوان موضوعي 10با

map در ھر مقالھ با توجھ بھ موضوع آن چنـد كلمھ بھ عنوان . (شده است
heading subject  مقالھ مشخص میشود كھ نشاندھنده موضوعات اصلي

10تا 6موضوع اصلي و 3یا 2معموالً براي ھر مقالھ . آن مقالھ میباشد
ـده موضوع فرعي انتخاب میشود كھ این مقاالت براساس كلمـات انتخـاب ش

پس ).توسـط متخصـصین موضوعي وارد پایگاه اطالعاتي مربوطھ میگردد
را  focusیا  explodeمربوطھ میتوان  heading subjectاز انتخاب 
یعني فقط مقاالتي نشان داده شود كھ كلمھ مورد نظر  focus. انتخاب كرد

یعني آن كلمھ و  explodeشما یكي از موضوعات اصلي آن مقالھ باشد و 
تمامي كلماتي كھ زیر شاخھ آن مطرح میشوند را بـھ صـورت تركیبـي 

 focusیا  explodeو  heading subjectپـس از انتخـاب . جـستجو كنـد
كلیك كنید continueبراي انتخاب جنبھ ھاي مختلف موضوع انتخابي روي 



)4(نکتھ 
ھاي گوناگون موضوع جستجو بھ ھمراه تعداد مقاالت قابلجنبھ

توانید جنبھ مورد یابد كھ ميدسترسي در ھر جنبھ نمایش مي
در صورت . كلیك نمایید continueنظـر را انتخاب و بر روي 

 selection combineانتخاب چندین جنبھ میتوان در قسمت 
پس از . تركیب نمود ANDیا  ORآنھا را با ھم با استفاده از 

ان نتایج بازیابي شده نش. كلیك كنید continueانتخاب روي 
كلیك  displayبـراي مشاھده نتایج بر روي . داده خواھد شد

 CINAHL EMBASE ،CAB ،Biological ،AMED. كنید
گزینھ كنید  map term to subject headingپایگاھھاي در 

قابل دسترسي است اما در  MEDLINEو  ERIC ،Ovidدقت 
.باشدسایر پایگاه ھاي اطالعاتي این گزینھ قابل دسترسي نمی



تکنیک ھای جستجوی پیشرفتھ

ده ھنگام بارگیری محتوا در پایگاه داده ، کلمات متوقف ش•
از ھمھ زمینھ ھای فھرست بندی شده حذف می شوند

ا کلمات متوقف برای ھمھ قسمتھای فھرست بندی شده ب•
ی تطبیق دقیق عبارت فقط برا. عبارت حفظ می شوند

ودقسمتھای فھرست بندی شده عبارت پشتیبانی می ش
قف برای اطالعات در مورد چگونگی استفاده از کلمات متو•

جعھ شده در ھر پایگاه داده ، بھ راھنمای فیلد پایگاه داده مرا
.کنید



تکنیک ھای جستجوی پیشرفتھ
پردازش کلمھ رزرو کنید•
بھ ) ھو ، یا ، استفاده نکردن ، اضافھ کردن ، اضافھ کردن ، زیر ، دامن(کلمات رزرو •

.  عنوان اپراتورھا ھنگام ورود بھ عنوان بخشی از پرس و جو پردازش می شوند
لفظی سیستم در صورت نقل قولھا ، کلمھ رزرو شده را بھ عنوان یک اصطالح تحت ال

.رفتار می کند

ور بھ عنوان مثال ، کلمھ دامنھ یک دستور نحوی جستجوی پیشرفتھ است کھ بط•
خشی برای استفاده از آن بھ عنوان ب. خودکار نتھای دامنھ را از خط فرمان باز می کند

د آن و اینکھ آن را بھ عنوان دستور نحوی تعبیر نکرده اید ، بای، Ovidاز جستجو در 
د برای جستجوی دامنھ عمل پرستاری ، بای. را بھ صورت نقل قول محصور کنید

.را در خط فرمان تایپ کنید" دامنھ عمل پرستاری"

کلمات رزرو در تمام پایگاھھای داده اعمال می شود•



Multi- field search

تجو در این مدل جستجو بھ جاي یک باکس، چندین باکس جس
بھ. براي وارد کردن کلید وازه ھاي خود در اختیار دارید
این معنا کھ ھم می توانید کلیدوازه ھاي متعددي را با 

وانید در استفاده از عملگرھاي بولین ترکیب کنید و ھم می ت
مورد ھر کلیدوازه زمینھ مورد نظر خود را از بین زمینھ 

ادرید با این قابلیت شما ق. ھاي پیشنھاد شده انتخاب کنید
عریف استراتژي جستجوي خود را بھ شکلی دقیق و خاص ت

دست بھ این ترتیب بھ نتایج کمتر اما مرتبط تري.کنید
خواھید یافت



Multi- field search



مروری بر صفحھ نتایج جستجو



گزینھ ھایی کھ شما را بھ محتوای مدرک بازیابی 
شده و اطالعات مرتبط ھدایت می کنند

:ovid full textنسخھبھدسترسیhtmlمدرک
:table of contensبھمدرکآنمدرکدرکھژورنالیمندرجاتفھرستمشاھده

رسیدهچاپ
: abstract referrnceمدرکمورددرمختصرکتابشناختیاطالعاتدریافت

:complete referenceمدرکمورددرکاملکتابشناختیاطالعاتدریافت

find similarنظرموردمقالھمشابھموضوعبامقاالتبھدسترسی
Find citing articleازمقاالتیبھدسترسیovidاندکردهاستنادمقالھاینبھکھ.



مرور ژورنال
ovidبھ مجموعھ ژورنال ھاي  Journalsدر نوار آبی باالي صفحھ با انتخاب 

دسترسی خواھید داشت و از میان ھمھ ژورنالھا تنھا متن کامل مقاالت 
.ژورنال ھایی را کھ مشترک ھستید می توانید دریافت کنید

تداي باکس جستجوي ژورنال کھ با وارد کردن عنوان کامل یا کلماتی از اب-1
.عنوان، می توان ژورنال را جستجو کرد

ا بر در این قسمت می توان مرور خود ر: فیلتر بر اساس دسترس پذیري-2
.محدود کرد" ژورنال ھاي مشترک "و یا "کل ژورنال ھا "اساس دو گزینھ 

آنھا فھرست ژورنال ھا را بر اساس الفباي عنوان: فیلتر بر اساس عنوان-3
.می توان مشاھده و انتخاب کرد

فھرست ژورنال ھا را بر اساس دستھ بندي: فیلتر بر اساس موضوع-4
موضوعی و نمایش تعداد ژورنال ھا در ھر موضوع و زیر موضوعھا ذکر 

.شده است



مرور ژورنال
ھر تعداد ژورنال را کھ مایل ھستید بھ لیست : ژورنال ھاي دلخواه من-5

ایجاد چنین . ژورنال ھاي مورد عالقھ خود با کلیک روي اضافھ کنید
ر خود فھرستی بھ شما کمک می کند تا سریعتر و راحت تر مطالب مورد نظ

.استفاده از این بخش مستلزم ثبت نام در سایت است. را مرور کنید
بر اساس محدودیتھایی کھ انجام می دھید فھرست : فھرست ژورنال ھا-6

.ژورنال ھا در این قسمت نمایش داده می شود
می  view titleو  view fullبا انتخاب دو گزینھ : تنظیم نحوه نمایش نتایج-7

توان اطالعات مربوط بھ ژورنال ھا را بھ صورت فشرده یا با جزئیات 
.  مشاھده کرد

داد در این بخش با انتخاب از منوي کشویی می توانید تع: محدوده نمایش-8
.ژورنال ھایی را کھ در ھر صفحھ نمایش داده می شود تعیین کنید



مرور ژورنال



بررسی یک عنوان ژورنال مورد نظر



مرور کتاب
ی بر اساس حرف انتخابی از جدول الفبایی موجود، م: مرور بر اساس عنوان

.توانید فھرست کتاب ھا را بر اساس الفبایی عنوان مشاھده نمایید
در این قسمت می توانید فھرست ژورنال ھا را بر : مرور بر اساس موضوع

با کلیک روي زیر . اساس دستھ بندي موضوعی موجود مشاھده کنید
با کلیک روي ھر زیر . موضوعات ھر موضوع نیز آشکار می شوند

موضوع فھرست تمام کتاب ھاي آن موضوع خاص در اختیارتان قرار می
.گیرد

ا بھ در این بخش می توانید کلیدواژه یا سوال خود ر: باکس جستجوي سریع
بود کھ نتایج شامل بخش یا فصل ھایی از کتاب خواھد. زبان ساده وارد کنید

.  کلید واژه ھاي شما با رنگ زرد در آنھا بازیابی شده است
شما در این قسمت فھرست کتاب ھا بر اساس تنظیمات خاص: فھرست کتاب ھا

.در اختیارتان قرار می گیرد



مرور کتاب



بررسی یک عنوان کتاب مورد نظر
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