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نه این پایگاه یکی از پیشرفته ترین محیط های جستجوی اطالعات در زمی
گاه علوم پایه و علوم زیستی و پزشکی است و همچنین یکی از اولین پای

بعنوان . است (IT)های تجاری دنیا در امر گسترش سریع تکنولوژی اطالعات 
برجسته در دنیا در امر دستیابی به اطالعات و محصوالت پایگاهیک 

سراسر های تحقیقاتی و خدمات پشتیبانی برای کاربرانالکترونیکی، مهارت
 SILVER PLATTERبا شرکت  OVID، ۲۰۰۱در سال . دنیا، به حساب می آید

و ی ادغام شد و موجب یکی شدن منابع دو نام برجسته دنیا در زمینه پزشک
با استفاده از موتور جستجوی قوی خود، OVID. تحقیقات علمی شد

کتاب ۱۰۰۰ژورنال و بیش از ۱۲۰۰جستجو، تحقیق و دسترسی به محتوای 
.بانک اطالعاتی امکان پذیر ساخته است۲۰۰را از حدود 



 ورود به محیط جستجویovid

از طریق آدرس . اhttp://ovidsp.ovid.com/autologin.cqi

2 . از طریق لینکovid در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

 ثبت نام درovid

 پس از ورود به پایگاهovid بر رویmy account  کلیک کرده و در صفحه باز شدهcreate a 
new personal Account  د با نام پس از ثبت مشخصات در این قسمت می توانی.را انتخاب کنید

.کاربری و کلمه عبور انتخابی خود از همین بخش وارد سایت شوید

 انتخاب پایگاههای اطالعاتیovid

از ورود به محیط جستجوی پسovidصفحه اصلی ان مانند شکل زیر نمایش داده می شود
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انواع جستجو

ا پس از ورود به صفحه اصلی جستجو شکل زیر ر
مشاهده می نمایید



Basic Search(جست و جوی ساده)



Find Citation

چنانچه اطالعات ناقصی در مورد یک منبع اطالعاتی خاص داشته باشید از این
دارید تنها کافی است اطالعاتی که در دست. قسمت می توانید استفاده نمایید

.را در باکس مربوطه وارد نمایید



Search Field

را مشاهده کنید و ovidدر این قسمت شما می توانید تمامی زمینه ها پایگاه 
.کلیدواژه موردنظر را به طور خاص فقط در آن فیلد جستجو نمایید



Advanced Search





  در این قسمت شما می توانید آرشیو ژورنال های موجود درovid را مرور کنید
توجه داشته باشید که تنها متن کامل مقاالت ژورنال هایی که مشترک .

را  journalبرای اینکار کافی است روی گزینه .هستید می توانید دریافت کنید 
.در نوار آبی باالی صفحه کلیک کنید



مرور کتاب ها

ترک در این قسمت شما می توانید کتابهاییرا که از طریق دانشگاه مش
.هستیم بصورت آنالین مطالعه نمایید








