
 

 ١

  بسمه تعالي
  Ovid@Journalsراهنماي كاربران بانك اطالعاتي 

  
  

  
و در بانكهاي ج با هدف استفاده موثر از فناوري اطالعات و به منظور ايجاد امكان جست١٩٨٤ درسال Ovid  ركتش

بعنوان يكي (در حال حاضر اين شركت . ده شد  بنيان نهاMark Nelsonاطالعاتي مديكال و كلينيكال توسط آقاي 
امكانات بسيار مفيدي را براي استفاده ) رساني پزشكي و پيراپزشكي در جهان  از بزرگترين و معتبرترين مراكز اطالع

  .محققين رشته هاي مديكال و كلينيكال بوجود آورده است 
مطابق شکل  صفحه   org.daneshyar.www ی تآدرس اينترنمجموعه، پس از وارد شدن در براي استفاده از اين 

  .را مشاهده خواهيد نمودذيل 
  

  
  

  )۱شكل (
  

. در اين صفحه فهرستی از پايگاهها و بانکهای اطالعاتی ارائه شده توسط شبکه اطالع رسانی دانشيار مشاهده ميگردد 
 در مقابل مجموعه Databasesود با کليک بر روی آيکون مربوط به قسمت در اين قسمت کاربران قادر خواهند ب

Ovid ليستی از بانکهای اطالعاتی قابل دسترس در دانشگاه علوم پزشکی بيرجند شامل  EBM Reviews, 

Medline, Pre-Medline و Journals @ Ovid  را مشاهده نمايند) ۲(  مطابق شکل.    



 

 ٢

  

  
  

   )۲شکل ( 
 Ovid@Journals ميتوانيد بر روی لينک بانک اطالعاتی Ovid جستجو در مجموعه ژورنالهای برای دسترسی و

  .گشوده شود) ۳(کليک نموده تا صفحه اصلی جستجو مطابق شکل 
  

  
  



 

 ٣

به عنوان . ستفاده مي شود ا(yy) از فيلد (x) به منظور بازيافت كليد واژه يا عبارت .x, yyعبارت دستوري 
در فيلد  ”aspartame“ براي جستجو پيرامون كليد واژه .aspartame, ab مثال عبارت دستوري

  . بانك اطالعاتي است(abstract)خالصه مطالب 
 يا yy در دو فيلد اطالعاتي (x) براي بازيافت كليد واژه يا عبارت  x, yy, zzهمچنين عبارت دستوري 

zz به عنوان مثال .بكار مي رود aspartame, ab, ti. براي جستجو پيرامون “aspartame” در هر 
  .بانك اطالعاتي است“عنوان”و”خالصه مطلب”دو فيلد اطالعاتي 

به عنوان مثال .  از فيلد نويسنده استفاده مي شود(x) به منظور بازيافت نام نويسنده .x, auعبارت دستوري 
 و ”Brown“براي جستجو پيرامون نويسنده اي با نام خانوادگي  .brown NR, au  عبارت دستوري 

  . بانك اطالعاتي است(author) شروع مي شود در فيلد نام نويسنده NRنامي كه با دو حرف 
با  brown$ NR, auچنانچه كاربر اطالعات كافي در مورد نام نويسنده نداشته باشد ميتواند با عبارت

  مي باشند، بازيابي Brownتمامي اسامي نويسندگان را كه داراي نام خانوادگي  $استفاده از دستور برشي 
  .كند

  )۳شکل (
 آگاهي از روشهاي مختلف جستجو توجه به اين نكته ضروري است كه نحوه جستجو در بانكهاي اطالعاتي مستلزم   

 استفاده از Ovidيكي از برجسته ترين نقاط قوت بانكهاي اطالعاتي شركت . مي باشد كه بعضا چندان ساده نيستند
رابط كاربر بسيار ساده و نيز امكان استفاده از باالترين قدرت جستجو توسط كاربر، بدون نياز به پيچيدگي هاي روش 

عاتي است و كاربران تنها با داشتن آشنائي اوليه در كار با كامپيوتر، اين امكان را خواهند جستجو در بانكهاي اطال
  .داشت تا همانند يك كاربر حرفه اي به جستجو پيرامون موضوع مورد تحقيق خود بپردازند

  : آنها مي پردازيمدر بخش فوقاني صفحه تعدادي ابزار و امكانات در اختيار كاربران گذارده شده است كه ذيال به شرح

  
 محل ورود كليد واژه در صفحه اصلي جستجو، پيش فرض انجام عمليات جستجو محسوب :كليد واژه 

با درج كليد واژه يا عبارت مورد نظر خود در محل مذكور و تعيين پارامترهاي مختلفي كه در اين صفحه در . مي شود
ستجو را تعيين كرده ودر انتها با كليك كردن بر روي دكمه اختيارتان گذارده شده است معيارهاي انجام عمليات ج

 زمان انجام ميتوانيدبا محدود كردن دامنه جستجو، . دستور شروع عمليات جستجو را صادر نمائيد 
  . عمليات جستجو را كوتاه تر نماييد

  : بصورت زير مي باشدBooleanبعنوان مثال، يك جستجو با استفاده از مجموعه عملگرهاي 
hematoma, sh and new england journal of medicine, jn 

 در سر فصل موضوعي مقاالت مندرج در Hematomaدر اين دستور، سيستم، فرايند جستجوي سندي با عنوان 
  .را انجام خواهد داد   New England Journal of Medicineژورنال 

 
اي دريافت بهترين پاسخ ، ابتدا نام خانوادگي  بر:جستجو براي يافتن يك سند بر اساس نام نويسنده 

حرف اول نام نويسنده را با حروف بزرگ  (space)نويسنده و سپس به دنبال آن با يك فاصله تايپي 
البته دانستن نام نويسنده الزامي نيست و يا حتي كاربر مي تواند نام كامل نويسنده    ).Smith Aمانند   ( تايپ كنيد 

 ليست كامل اسامي يافت شده در بانك اطالعاتي را بر اساس ترتيب حروف الفباي Ovidدر هر حال را وارد نمايد، 
 .انگليسي براي كاربر نمايش خواهد داد

 



 

 ٤

 در بانك اطالعاتي موجود (x) به منظور بازيافت تمامي مقاالتي كه عنوان ژورنال .x, jnعبارت دستوري
 .new england journal of medicine, jn  به عنوان مثال عبارت دستوري. ميشودباشد، استفاده يم

 در بانك  New England Journal of Medicine براي جستجو پيرامون ژورنالي با عنوان
  .اطالعاتي است

به عنوان مثال عبارت . از فيلد عنوان استفاده مي شود(x) به منظور بازيافت عنوان.x, tiعبارت دستوري 
ك اطالعاتي  در فيلد عنوان بانcloning براي جستجو پيرامون سندي با عنوان.cloning, ti   دستوري 

.است

 قابليت جستجو  ،م با كليك كردن بر روي اين آيكون سيست:جستجو براي يافتن يك سند بر اساس عنوان 
  .د نظر را براي شما فراهم مي آوردبر روي فيلد عنوان در بانك اطالعاتي مور

  
با كليك بر روي اين آيكون سيستم آماده جستجو بر : جستجو براي يك سند در يك ژورنال مشخص 

در اين بخش شما خواهيد توانست تنها با وارد كردن تعدادي از كلمات مربوط . روي نام ژورنال مورد نظر خواهد بود
  .به جستجوي مورد نظر خود بپردازيد) خفف مقدور نمي باشد استفاده از م(به نام يك ژورنال خاص

 

 
  

  .جستجو براي يافتن يك سند بر اساس كلمه يا جمله مورد نظر در يكي از فيلدهاي مربوط به آن 
چکيده، نويسنده، ماه ورود، نام ژورنال، زبان، نوع انتشار، سال : مانند(در اين محل ميتوانيد برای فيلدهای مختلف 

فيلدهايی که برای جستجوی شما در دسترس ميباشند ممکن است از يک . به جستجو بپردازيد) ار و موارد ديگرانتش
که در سمت " i"برای اطالعات بيشتر در مورد يک فيلد خاص بر نماد .( بانک اطالعاتی به ديگری متفاوت باشند
ی مورد نظر را انتخاب نمائيد سپس واژه  های کنار فيلدهاCheck Box.) راست نام فيلد وجود دارد کليک کنيد

نمائيد تا  را کليک مورد نظر خود را در قسمت مخصوص آن در باالی صفحه درج نمائيد و دکمه 
  .مستقيما به جستجو در آن فيلدهای خاص بپردازيد

  
 Combineدر صورتی که دو بار يا بيشتر جستجو انجام دهيد،  :  يا ترکيبOvid  نماد ترکيب 

در اين صفحه با استفاده از . بر آن کليک کنيد تا صفحه ترکيب جستجوها پديدار گردد. وها را فعال می سازد جستج
  .نتايج جستجوها را با يکديگر ترکيب نمائيدOR  يا ANDعملگرهای منطقی 

  
  

العات در هر زمانی مايل باشيد ميتوانيد بدون خروج از سيستم يا از دست دادن اط:تغيير بانک اطالعاتی
پردازش شده از جستجو، نسبت به تغيير بانکهای اطالعاتی با کليک بر روی اين آيکون اقدام ورزيد و بر روی لينک 

  )۴شکل . (بانک اطالعاتی مورد نظر کليک نمائيد



 

 ٥

  

  
 )۴شکل  (

  
  : به شما امکان سه نوع انتخاب را می دهدOvid پيش از نمايان شدن صفحه اصلی جستجو، 

يا ( برای باز کردن يک بانک اطالعاتی جديد :(Open and Re-execute)ی مجدد شروع و اجرا •
و اجرای مجدد جستجوهای قبلی که در بانکهای اطالعاتی قبل انجام ) جستجو در چندين بانک اطالعاتی  

 .شده است، استفاده می گردد

نک اطالعاتی  برای بازکردن يک با:(Open and Clear History)شروع و پاک کردن تاريخچه  •
 .جديد، بدون توجه به جستجوهای پيشين استفاده می شود

 برای بازگشت به صفحه اصلی :(Return to Current Session)بازگشت به وضعيت موجود  •
جستجو در بانک اطالعاتی که مشغول به جستجو در آن بوديد با امکان دستيابی به جستجوهای پيشين 

  .استفاده می گردد
  

 چنانچه مايل باشيد مقاالت مختلف يک ژورنال خاص را مرور نمائيد بر روی نماد :الهامشاهده ژورن
Browse Journal از خط نماد صفحه اصلی جستجو در بانک اطالعاتی Ovid@Journals کليک 

اساس نام آنها يا بر اساس موضوع آنها مشاهده در صفحه ای که گشوده ميشود قادر خواهيد بود ژورنالها را بر  کنيد
  .نمائيد



 

 ٦

  
  )۵شکل (

. از اين امکان برای مشاهده ژورنالها بر حسب حروف الفبا استفاده نمائيد: مشاهده ژورنالها با اسم آنها •
 ):۶شکل (فهرست عناوين ژورنالها امکانات و اطالعات زير را مهيا می سازد

  آنISSNعنوان کامل ژورنال و شماره  .۱

که با کليک بر آن فهرستی از شماره های در دسترس آن : (Issue List)لينک فهرست نسخه ها  .۲
 و Table of Contentsهر عنوان در اين صفحه شامل يک لينک . ژورنال را نشان ميدهد

 .تعداد مقاالت هر نشريه می باشد

 (About this Journal)لينک توضيحات ژورنال  .۳

 ندی های موضوعی فهرست مختصری از دسته ب .۴

  .بيانگر آنست که متن کامل برای عنوان مورد نظر شما مهيا باشد: (Full Text)نماد متن کامل  .۵
 صفحه Browse Journal by Subjectپس از کليک بر دکمه : مشاهده ژورنالها با توجه به موضوع •

زير مجموعه های آنرا نمايش جهت مشاهده موضوعات دسته بندی شده ظاهر می شود که در شش موضوع 
 : به نمايش می گذارد که به قرار زير می باشندOvid@Journals در 

 پزشکی بالينی  .۱

 علوم تربيتی و اجتماعی  .۲

 علوم زيستی  .۳

 پرستاری .۴

 علوم فيزيکی و مهندسی .۵



 

 ٧

 مقاالت روانشناسی .٦

  .ضوعات خاصی دسته بندی شده اندهر يک از اين زير مجموعه از ژورنالها به مو
  

  
  )٦شکل (

 
 :آغاز فرايند جستجو

  
.  صفحه جستجو آماده دريافت كلمه و يا جمله مشخص براي انجام عمليات جستجو ميباشد(defualt) بطور معمول

  . را كليك نمائيدپس از آنكه كلمه يا جمله مورد نظر خود را وارد نموديد دكمه  
  
 

براي اين كه پاسخ سيستم به جستجوي مورد نظر شما بصورت متمركزتري ارائه شود مي توانيد  :انتخاب محدوديتها 
هاي تعبيه شده در كنار هر يك از  Check Boxمحدوده هاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد به اين منظور بر روي 

توجه داشته باشيد كه انتخاب هر . معيارهاي موجود كليك كرده و آنرا از حالت تو خالي به حالت تو پر تبديل نمائيد
يك از موارد مذكور موجـب اعمال فيلترهاي بيشتري بر روي نتيجه جستجوي مورد نظر شمــا مي شـــود و باعــث 

 هاي مذكور را به صورت خالي رها Check Boxمي گردد تاتعداد نتايج ارائه شده كمتر از حالتي باشد كه تمامي 
 )٧شکل (  .مي نمائيد

 
  



 

 ٨

  
  )٧شکل (

  
شما قادر به انجام جستجو به . براي انجام جستجوهاي پيچيده تر، امكانات بهتر و بيشتري در اختيار كاربران مي باشد

صورت همزمان در چندين بانك اطالعاتي بوده و همچنين اين امكان را خواهيد داشت تا از ميان نتايج جستجوي 
، در  Boolean (AND, OR, NOT) ابليت استفاده از دستوراتق. مورد نظر خود اسناد تكراري را حذف نمائيد

اختيار داشتن سوابق جستجو بدون هيچگونه محدوديت، اعمال برخي فيلترها بصورت بسيار ساده و بسياري از 
  .قابليتهاي ديگر از جمله امكاناتي است كه در اختيار كاربران گذارده شده است

 كه فقط عبارت مورد نظر جستجو گردد بهتر است در دو طرف عبارت از   در جستجوي يك عبارت براي اين:نكته 
  .عالمت گيومه استفاده شود

  
 پس از انتخاب هر كدام از روشهاي جستجو و نوشتن کليد واژه های مورد نظر با كليك :مشاهده نتايج جستجو 

  ).٩ و ٨شكل ( ليست مدارك جستجو شده نمايش داده مي شود نمودن دكمه 
  
  

  



 

 ٩

  )٨کل ش(

  
  )٩شکل (

در انتهاي ليست اسناد و مدارك جستجو شده جدولي تعبيه شده است كه : ايجاد تغيير و مديريت گزارشهاي سيستم
با انتخاب هر يك از موارد آن مي توان تغييرات مورد نظر در خصوص نحوه نمايش و ذخيره مدارك جستجوشده از 

بر اساس الفبايي عنوان، نويسنده، منبع و (، نحوه مرتب شدن مدارك نظر ميزان اطالعات هر مدرك، فرمت ارائه مدارك
  )١٠شكل .( و ارسال از طريق پست الكترونيكي را اعمال نمودprint، تهيه ...) 

  

  
  )١٠شكل (

  
  



 

 ١٠

 هايي گذاشته شده است كه Check Box كنار هر كدام از اسناد جستجوشده :عنوان مورد نظر خود را انتخاب كنيد
ماركدار كردن هركدام از آنها مي توان از بين مدارك جستجو شده، مدارك مرتبط و مورد نظر را انتخاب به وسيله 

  . فقط مدارك انتخاب شده را نمايش دادDisplayنمود و با كليك دكمه 
  
  

تعبية شده است كه با كليك بر روی آن صفحه اي       دكمهFields در ناحيه ١٠در شكل شماره 
وارد آن مي توان قابليتهاي جدول ـدام از مـدار نمودن هركـود كه با ماركـوده مي شـگش) ١١شكل (مطابق 

Citation Manager)  را افزايش داد) ١٠شكل.  
  

)
  )١١شکل 
  

 هايي تعبيه شده است كه با كليك هر كدام از Hyperlinkدر صفحات نمايش اطالعات مدارك جستجو شده نيز 
م متن مقاله يا ژورنال مربوطه، فهرست مندرجات يك مدرك، مراجع، خالصه مطالب، آنها مي توان به اطالعات تما

  .مقاالت وابسته و ارتباط با نويسندگان مقاالت دست يافت
همچنين هنگام ورود به صفحه مندرجات ژورنالها مي توان با كليك هر كدام از بخشهاي مورد نظر مستقيما وارد آن 

  .شد
  



 

 ١١

 کليک می کنيد متن کامل آن سند در قالبی مشابه (Full Text)ی که بر لينک متن کامـل هنگام:  مشاهده متن کامل
 حالتهای مختلفی جهت هدايت فراهم می کند تا در بررسی کردن متن کامل Ovidحالت چاپی به نمايش در می آيد 

 جهت چاپ،  محل مخصوص مسير يابی(Output)همچنين بخش انتخاب نوع خروجی . اسناد شما را ياری کند
ارسال پست الکترونيک يا ضبط متن يک مقاله می باشد، با امکانات بخش انتخاب نوع خروجی می توانيد تمام عتاصر 

چاپ کنيد، متن مقاله را به هر آدرس اينترنتی ) با يا بدون تصوير( اسناد تمام متن را روی صفحه مشاهده کنيد، متن را 
  )١٢شکل .(  ضبط کنيدASII  يا HTMLيل ارسال کنيد يا متن را به صورت يک فا

  
 ( Print Preview )اگر در حين مشاهده :يا پيش نمايش چاپ

يک سند تمام متن تصميم گرفتيد که آن را چاپ کنيد بر دکمه    
Print Preview  کليک کنيـد  .Ovid  صفحـه امکانات پيش  

نمايش چاپ را ظاهر می کند، در اين قسمت می توانيد سايز 
  .صاوير را از منوی موجود انتخاب کنيدت
  

اميد است كه كليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران گرامي بتوانند 
با استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود و با بهره گيري از دانش 
فنی كارشناسان كتابداري و اطالع رساني در ارتقاء فرايند پژوهش 

  .موفق و پيروز باشند
  
  
  
  
  

  )١٢شکل (
  

  :منبع 
  مؤسسه نسيم اميان : Ovid web gatewayراهنماي كاربران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
       تهيه و تنظيم

     حسين بيدختـی
  کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی


