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Ovid  یکی از اولین پایگاههاي تجاايي نییاا ني ا اس رشاسسی  اسیع ا و ااع و يزاع ییازهااي
کسابخایه ها،  حققاا،،  . لوم زیشسی، بهداشت و پزشکی ا تيا و اتی الکسسوییکی ني ز ینه ها

خسلا  از ن، پزشکا،،  ساکز بیوتکنولوژي،  ساکز تحقیقاتی، بیماي سایها، نایشجویا، يشاسه هااي  
 ی باشد که ن سس ای  Wolters Kluwer Health سعلق به شسکت .Ovidا سفانه  ی کنند 

بایا  ا و ااتی ا کاا، پاسیس  اا سه  145کساب يا از 5400ژويیال و بیش از 1300به  حسواي
.ا ت



جهت جستجو Ovidیانتخاب  پایگاههاي اطالعات

، صفحه اصلی ن،  طابق تصویس زیس یمایا،  ی Ovidپس از ويون به  حیط جشسجوي 
ده، ی  ني این صفحه  ی توایید با تی  زن، ني چ  باکس پایگاههاي زهس ت ش .شون

توضیحاع  سبوط به  .یا چند پایگاه  وين یظس  ون يا جهت جشسجو ایسخاب یمایید
 حسواي هسی  از پایگاههاي  وجون يا با کلی  يوي  و ت که ني جلو  نوا، هس 

.پایگاه قساي ناين به ن ت  ی نويید
 .دبعد از این که پایگاههاي  وين یظس ایسخاب شد،  ی توایید جشسجو يا نغاز کنی
 Hideزهس ت بای  هاي ایسخابی ییز ني این صفحه یمایش نانه  ی شون که با نکمه

با کلی  بس يوي  Searchهمچنین ني صفحه  . ی توایید نیها يا پنها، یمایید
change     ين یظس  ی توایید به صفحه ایسخاب پایگاه بسرشسه و بای  ا و اتی  و

. ون يا تغییس نهید



شاهده پس از ويون به صفحه اصلی جشسجو ني یواي نبی باالي صفحه ایواع جشسجو يا  
 ی کنید

Basic Search 

ا ت که ني کوتاهسسین ز ا،  مکن  Ovidاولین و  انه تسین بخش جشسجو ني 
 .شا ل باکس جشسجو و تعداني  حدون کننده ا ت .بیشسسین یسایج يا بازیابی  ی کند

 ووه بس کلید وازه واين شده ، واژه  "Include Related Terms"با ایسخاب رزینه 
ني این شیوه جشسجو ا کا، ا سفانه از  .هاي  ستبط با ن، ییز جشسجو  واهند شد

 ی توا،  نوا، کا ل و نقیق ی   . ملگسهاي بولین ني تسکیب کلید واژه ها وجون یداين
.ون ديک يا نا ل ریو ه ني باکس جشسجو واين یمون تا نقیقاً هما،  ديک بازیابی ش



:ژورنال ها

ovidبه  جمو ه زويیال هاي  Journalsني یواي نبی باالي صفحه با ایسخاب 
ا ن سس ی  واهید ناشت و از  یا، همه ژويیالها تنها  سن کا ل  قاالع ژويیال هایی ي

 .که  شسسک هشسید  ی توایید نيیازت کنید

Ovid فحه به شما این ا کا، يا  ی نهد که کسابهاي  وجون يا از یواي نبی يیگ باالي ص
. سوي کنید و حسی نيو، کساب ها به جشسجو بپسنازید Booksقشمت 

از یواي نبی باالي صفحه، شما به  جمو ه اي از  نابع  Multimediaبا ایسخاب رزینه 
همایطوي که  .چند ي ایه اي شا ل ویدئو،  کس و زایل صوتی ن سس ی  واهید ناشت
خص شده ني تصویس زیس  ی بینید، صفحه یمایش یسایج جشسجو که با  سبع قس ز  ش

.يا ناينا ت تما ی ا کایاع صفحه جشسجوي  ایس  نابع قبو توضیح نانه شده ا ت



از یواي نبی باالي صفحه، شما به  جمو ه اي از  نابع  Multimediaبا ایسخاب رزینه 
همایطوي که  .چند ي ایه اي شا ل ویدئو،  کس و زایل صوتی ن سس ی  واهید ناشت
خص شده ني تصویس زیس  ی بینید، صفحه یمایش یسایج جشسجو که با  سبع قس ز  ش

.يا ناينا ت تما ی ا کایاع صفحه جشسجوي  ایس  نابع قبو توضیح نانه شده ا ت

Multimedia

ني این قشمت  ی توایید به جشسجوي چندي ایه اي ها شا ل زیلم، صوع و تصویس 
بپسنازید

 حیط کاي شخصی

وا، این زضا ا کایاع و ابزايهاي  فیدي يا ني ا سیاي قساي  ی نهد که بس ا اس ن،  ی ت
د ني این قشمت شما  ی توایی. پسنا تبه ذ یسه  ازي، پسنازی و  دیسیت ا و ات

 وايني يا که هنگام جشسجو ني این پایگاه به لیشت  وقه  ندي هاي  ون اضازه
.و  دیسیت یماییدکسنید،  شاهده 








