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•Ovid ؽشکت تٔ ٍتؼيق ٗ دّیا تجاسی پایگآ ٕای اٗىیِ اص یکی  wolters

kluwer health ؽشٗع 1998 عاه اص کٔ اعت اعالػات عشیغ گغتشػ اٍش دس 

.کشد کاس تٔ

Silver ؽشکت تا 2001 عاه دس• platter ًدٗ ٍْاتغ ؽذُ یکی ٍ٘جة ٗ ؽذ ادغا 

.ؽذ ػيَی ٗتذقیقات پضؽکی صٍیْٔ دس دّیا تشجغتٔ ّاً

•Ovid تٔ دعتشعی ٗ تذقیق جغتج٘، خ٘د، ق٘ی جغتج٘ی ٕای ٍ٘ت٘س اص اعتفادٓ تا 

 اعالػاتی تاّک200 دذٗد اص سا کتاب1000 اص ٗتیؼ ژٗسّاه1200 ٍذت٘ای

  .اعت کشدٓ فشإٌ



Ovid ٍتخققاُ ٍذققاُ، کتاتذاساُ، اعتفادٓ ٍ٘سد داضش داه دس  

 پضؽکی، ٍذاسط دّیا، تشجغتٔ ٕای داّؾگآ پژٕٗاُ داّؼ ٗ کيیْیکی

 داسٗ ٗعالٍت تٖذاؽت ٕای ٗعیغتٌ ٕا تیَاسعتاُ پژٕٗؾی، کتاتخأّ

.اعت تیَٔ ٕای ٗؽشکت عاصی



 تشای اعتفادٓ قاتو کٔ داسد ٗقذستَْذ ق٘ی جغتج٘ی اتضاسٕای پایگآ ایِ

  دقت عشػت، اعاط تش آُ عشادی پایٔ .اعت ایٗدشفٔ ٍثتذی افشاد

ovid جغتج٘ی ٍ٘ت٘س دٗ اص دىیو َٕیِ تٔ .اعت اعالػات ٗفذت

getaway)) ovidٗ(spirs web) silver platter ٗ اعتفادٓ تا 

ovid عتّ٘ی اصاتضاس spکاستش جغتج٘ی تشای جذیذی ٕای اتضاس ؛ 

.دٕذ ٍی قشاس



ovid اٍکاّات اصدیگش sp ٘تٔ اعت عثیؼی صتاُ تشاعاط جغتج 

 خاؿ ق٘اػذ تٔ ّیاص تذُٗ سا ػثاستی یا ٗاژٓ ٕش ٍیت٘اُ کٔ ع٘سی

.کشد جغتج٘

Ovidٕای کتاتخأّ اص دسفذ 93 ت٘عظ ؽَاىی آٍشیکای دس تْٖا 

 اص دسفذ 87ٗ آٍ٘صؽی تیَاسعتاّٖای اص دسفذ 97 پضؽکی،

 ؽشکت 30 ت٘عظ َٕچْیِ ٗ آٍشیکا تختخ٘اتی 200 ٕای تیَاسعتاُ

.گیشد ٍی قشاس اعتفادٓ ٍ٘سد داسٗعاصی تشجغتٔ



:تشای ٗسٗد تٔ ایِ پایگآ  دٗ سٗػ ٗج٘د داسد

:دعتشعی ٍغتقیٌ تٔ پایگآ اص عشیق آدسط اىکتشّٗیکی -1

http://ovidsp.ovid.com/autologin

دعتشعی تٔ پایگآ اص عشیق ٗب عایت داّؾگآ ػيً٘   -2

:پضؽکی ت٘ؽٖش تٔ آدسط اىکتشّٗیکی

http://www.bpums.ac.ir

 Ovidٔرٔد تّ يحیظ جظتجٕی 

http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://www.bpums.ac.ir/




ovidتزای ٔارد ػذٌ تّ پایگاِ 



Ovid SPصفحَ اصلی 





 ایِ دس ؽ٘د ٍی َّایاُ آُ افيی ففذٔ ovidsp ٍذیظ تٔ ٗسٗد اص پظ •

  ٕای پایگآ اص یک ٕش تاکظ چک صدُ تیک تا ت٘اّیذ ٍی ؽَا ففذٔ

 اّتخاب جغتج٘ جٖت سا خ٘د ّظش ٍ٘سد پایگآ چْذ یا یک ؽذٓ، فٖشعت

Select دکَٔ سٗی جغتج٘ افيی ٍذیظ تٔ ٗسٗد تشای ٗ کْیذ

resource(s) ٔکْیذ کيیک اعت ؽذٓ ٍؾخـ عثض دایشٓ تا تق٘یش دس ک.  

 داسد، قشاس پایگآ ٕش ػْ٘اُ کْاس دس کٔ       ػالٍت سٗی تش کيیک تا •

.آٗسد دعت تٔ پایگآ آُ دستاسٓ ٍؾشٗدی اعالػات ت٘اُ ٍی



دریافت تٕضیحات يزتٕط تّ ْز پایگاِ 
primal picturesٔرٔد تّ يحیظ 

درصٕرتی کّ . تّ صٕرت يُٕی جذاگاَّ در َٕار آتی تاالی صفحّ قزار گزفتّ اطت  primal picturesيجًٕػّ : َکتّ

قصذ اطتفادِ اس ایٍ يجًٕػّ را داریذ  يی تٕاَیذ يغاتق تصٕیز در ًْیٍ صفحّ ٔ تا صفحات داخهی ْز یک اس پایگاِ ْا  

رٔی يُٕی آٌ کهیک کُیذ ٔ ٔارد ػٕیذ



          جغتج٘ افيی ٍذیظ ٗاسد خ٘د ّظش ٍ٘سد پایگآ اّتخاب اص پظ

  جغتج٘ی ٕای قاتيیت ٗ اٍکاّات اص ٕشیک ٗ کاستشی ساتظ .ؽ٘یذ ٍی

primal) اعتثْای تٔ ٕا پایگآ تَاً دسٍ٘سد ٍذیظ ایِ pictures) 

 ٕا کْْذٓ ٍذذٗد ٍاّْذ جضیی ٍ٘اسد اص تشخی دس تْٖا ٗ اعت یکغاُ

.داسد ٗج٘د ٕایی تفاٗت









  ففذٔ تاالی آتی ّ٘اس دس جغتج٘ افيی ففذٔ تٔ ٗسٗد اص پظ

  ٍؼشفی آّٖا تک تک سإَْا دسایِ کٔ ؽ٘د ٍی دیذٓ گضیْٔ چٖاس

 ٕای ٍذه اّ٘اع ٗؽاٍو .اعت”search“ گضیْٔ اٗىیِ .ؽذ خ٘إْذ

. اعت ovid دس جغتج٘



ovidإَاع يذل ْای جظتجٕی 



Basic Search

 ٍذه ایِ اص اعتفادٓ .اعت ovid دس جغتج٘ تخؼ تشیِ عادٓ ٗ اٗىیِ

 تیؾتشیِ ٍَکِ صٍاُ تشیِ ک٘تآ دس کْذ ٍی کَک ؽَا تٔ جغتج٘

 کْْذٓ ٍذذٗد ٗتؼذادی جغتج٘ تاکظ یک ؽاٍو .کْیذ تاصیاتی سا ّتایج

 ٍذذٗد خافی ٍ٘اسد تٔ سا جغتج٘ ت٘اُ ٍی اصآُ اعتفادٓ تا کٔ اعت

.کشد



 ٕا کْْذٓ ٍذذٗد اص فٖشعتی کْیذ کيیک limits سٗی تق٘یش ٍغاتق 

 سٗی تش تیؾتش ٕای کْْذٓ ٍذذٗد ٍؾإذٓ تشای .داؽت خ٘إیذ اختیاس دس

Edit گضیْٔ limits ٔاعت ؽذٓ ٍؾخـ عثض سّگ تا تؼذی تق٘یش دس ک 

 چک دس سا کْْذٓ ٍذذٗد چْذ یا یک خ٘د ّیاص دغة تش .کْیذ کيیک

.کْیذ کيیک search دکَٔ سٗی عپظ ٗ تضّیذ تیک تاکظ

related گضیْٔ اّتخاب تا :َکتّ *** term include ٔدایشٓ تا ک 

 ؽذٓ ٗاسد کيیذٗاژٓ تش ػالٗٓ اعت، ؽذٓ ٍؾخـ ؽکو دس قشٍض

ٍیؾ٘د تاصیاتی ٌٕ آُ تا ٍشتثظ ٗاژٓ ٕای



يحم تایپ کهیذ ٔاژِ

تا کهیک تز رٔی  ایٍ گشیُّ يحذٔد کُُذِ ْای 

.تیؼتزی ًَایغ دادِ يی ػٕد



 یا ٗ کْیذ ٗاسد جغتج٘ تاکظ دس سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ٕای ٗاژٓ کيیذ یا ٗاژٓ کيیذ -1

 ٍذه دسایِ .کْیذ ٗاسد ػثاست یا جَئ یک ف٘ست تٔ عادٓ صتاُ تٔ سا خ٘د ٍغية

 .دٕذ ٍی قشاس ٕا ٗاژٓ کيیذ تیِ سا and ػَيگش فشك پیؼ ع٘س تٔ جغتج٘ ٍ٘ت٘س

 کْاسٌٕ ٗ ػثاست یک ف٘ست تٔ ؽَا ٗاژٕای کيیذ ٍایيیذ اگش پظ

  .دٕیذ قشاس گیٍ٘ٔ دس سا آّٖا ؽّ٘ذ جغتج٘

 دس ٗ کاٍو ع٘س تٔ سا ٍذسک یک کاٍو ٗ دقیق ػْ٘اُ ت٘اّیذ ٍی دتی

 تاصیاتی ٍذسک َٕاُ دقیقا تا کْیذ ٗاسد جغتج٘ دستاکظ گیٍ٘ٔ داخو

  .ؽ٘د

AND) ت٘ىیِ ػَيگشٕای اص اعتفادٓ اٍکاُ ٍذه ایِ دس *** , OR,

NOT) ّذاسد ٗج٘د ٗاژٕا کيیذ تشکیة دس.

:کُیذ دَثال را سیز يزاحم BasicSearch يذل اس اطتفاد در



.(اختیاسی) کْیذ اّتخاب سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍذذٗدکْْذٓ چْذ یا یک -2

.کْیذ کيیک Search دکَٔ سٗی -3

ٍذذٗدکْْذٓ ٕای تیؾتش



Find citation

  یک ٍ٘سد دس ّاققی اعالػات چْاّچٔ .اعت ovid دس جغتج٘ ٍذه دٍٗیِ•

 ٍغية تٔ ت٘اّیذ ٍی تخؼ ایِ کَک تا تاؽیذ داؽتٔ خافی اعالػاتی ٍْثغ

 ػْ٘اُ اص کئَ یک تْٖا ؽَا اعت ٍَکِ ٍثاه تشای .یاتیذ دعت ّظش ٍ٘سد

 ّ٘یغْذٓ یک ّاً اص تخؾی تْٖا یا ٗ تاؽیذ، داؽتٔ سا ژٗسّاه یک ٗ ٍقاىٔ یک

=DOIفقظ ٗ ّذاّیذ سا ایْٖا اص کذاً ٕیچ اعت ٍَکِ دتی .آٗسیذ خاعش تٔ سا

Digital Objetc Identifier یا Unique Identifier ّظش ٍ٘سد ٍذسک  

 ٍی جغتج٘ ٍذه ایِ اص اعتفادٓ تا داىتی چْیِ دس تاؽیذ داؽتٔ اختیاس دس سا

.کْیذ پیذا سا خ٘د ّیاص ٍ٘سد ٍذسک ت٘اّیذ



 ّاً اص تخؾی تشاعاط جغتج٘ ایِ اص َّّ٘ٔ یک تؼذ، تق٘یش دس

 دادٓ ّظشّؾاُ ٍ٘سد ٍقاىٔ ػْ٘اُ اص تخؾی ٗ آُ اّتؾاس عاه ٗ ژٗسّاه

 ٗ ٍشت٘عٔ فیيذٕای دس اعالػات ایِ کشدُ ٗاسد اص پظ .اعت ؽذٓ

  چٔ ٕش .ؽ٘د ٍی تاصیاتی ّتیجٔ چْذ یا یک Search دکَٔ سٗی کيیک

 تش دقیق ٗ کَتش ؽذٓ تاصیاتی ّتایج تؼذاد تاؽذ تش کاٍو اعالػات

.ت٘د خ٘إذ



ايکاٌ اجزای فزياٌ کٕتاِ طاسی 





Search tools

  تیؾتشی اعالػات کٔ دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا تٔ جغتج٘ ٍذه ایِ اص اعتفادٓ

 ٗ ٍ٘ض٘ػات تا ٗ آٗسیذ دعت تٔ خ٘د اعتفادٓ ٍ٘سد کيیذٗاژٓ دستاسٓ

  ٍ٘سد دس اعالػاتی تٔ ت٘اّیذ ٍی آُ تش ػالٗٓ .ؽ٘یذ آؽْا تیؾتشی ٍفإیٌ

 دعت پایگآ ٍذت٘ای دس ٍ٘ج٘د ٍختيف ٍٗ٘ض٘ػات ٕا ٗاژٓ ٍیاُ استثاط

  .یاتیذ

 ؽَا تٔ ٗ اعت ؽذٓ تْظیٌ ٍؼ پضؽکی ٕای عشػْ٘اُ تشاعاط تخؼ ایِ

 ٗ ٍ٘ض٘ػی ف٘ست تٔ سا خ٘د جغتج٘ی کٔ دٕذ ٍی سا اٍکاُ ایِ

 اّجاً ؽذٓ کْتشه ٗاژگاُ ٗ ٍقغيخ پضؽکی ٕای عشػْ٘اُ تا ٍغاتق

.دٕیذ



search گضیْٔ اّتخاب تا tools ٍْ٘ی یک ٗ تاکظ یک تؼذ تق٘یش ٍغاتق  

  ٕای عشػْ٘اُ ٍؾإذٓ تشای .ؽ٘د ٍی ظإش گضیْٔ تؼذادی داٗی کؾ٘یی

:کْیذ دّثاه سا صیش ٕای گاً خ٘د ٗاژٓ کيیذ تا ٍشتثظ پضؽکی

.کْیذ ٗاسد سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ػثاست یا ٗاژٓ -1

 دس) کْیذ اّتخاب ٍ٘ج٘د فٖشعت اص سا گضیْٔ یک خ٘د ّیاص تٔ ت٘جٔ تا -2

.(اعت ؽذٓ ٍؾخـ قشٍضسّگ دایشٓ تا تق٘یش

.کْیذ کيیک search دکَٔ سٗی -3 





 جغتج٘ی اٍکاُ چپ عَت کؾ٘یی ٍْ٘ی دس ٍ٘ج٘د ٕای گضیْٔ اص ٕشیک

  تفکیک تٔ ٕشیک ادأٍ دس کٔ آٗسد ٍی فشإٌ ؽَا تشای سا ای ٗیژٓ

:اص اّذ ػثاست ٕا گضیْٔ ایِ .ؽ٘د ٍی دادٓ ت٘ضیخ

 Tree

 Permuted Index

 Scope Note

 Explode

 Subheadings



Tree

  دسعاختاس سا خ٘د ّظش ٍ٘سد عشػْ٘اُ کٔ ٍیذٕذ اٍکاُ ؽَا تٔ اتضاس ایِ•

  ت٘اّیذ ٍی ؽَا تشتیة ایِ تٔ .کْیذ ٍؾإذٓ ٍؼ (دسخت٘اسٓ) ٍشاتثی عيغئ

 .تاؽذ داؽتٔ اختیاس دس ّیض سا ٍشتثظ تش ٗخاؿ تش ػاً ٕای عشػْ٘اُ

  قشاس جغتج٘ ٍ٘سد tree تشاعاط neoplasm ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ•

  دس tree تشاعاط جغتج٘ی اّجاً تشای کٔ تاؽذ داؽتٔ ت٘جٔ .اعت گشفتٔ

  ّٔ ؽ٘د، ٗاسد ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ یک تایذ دتَا ٗ دتَا جغتج٘ تاکظ

.ای ٗاژٓ کيیذ ٕش



جستجو در ساختار درختی هص 

 دس ،Sesrch گضیْٔ تش کشدُ کيیک ٗ کيیذٗاژٓ کشدُ ٗاسد اص پظ

 دادٓ َّایؼ پایگإٖای اص یکی کٔ ٍیؾ٘د دسخ٘اعت ؽَا اص جذیذ ففذٔ

Ovid پایگآ .کْیذ اّتخاب جغتج٘ جٖت سا ؽذٓ MEDLINE(R) سا 

کْیذ کيیک Continue دکَٔ تش جغتج٘ ادأٍ تشای ٗ کشدٓ اّتخاب



 ovidتؼذاد يذارک يٕجٕد در پایگاِ 

تز اطاص ْز طزػُٕاٌ يٕضٕػی

 اّتخاب سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍ٘ض٘ع

 تش جغتج٘ ادأٍ جٖت ٗ کشدٓ

.کْیذ کيیک continue گضیْٔ



Permuted index

 ٍذت٘ایی دس سا خ٘د جغتج٘ی ٗاژٓ تک کٔ دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا تٔ

ٔ ػالٗٓ .کْیذ ٍؾإذٓ ؽذٓ قية ٗ ٍشتثظ ٍؾاتٔ، ٕای ٗاژٓ اص  ٍی ت

 ٕش اعاط تش سا ovid پایگآ دس ٍ٘ج٘د ٍذاسک تؼذاد ت٘اّیذ

  .کْیذ ٍؾإذٓ آُ ٍقاتو دس ٍ٘ض٘ػی، عشػْ٘اُ

 ت٘ضیذات تخؼ، ایِ ٍغاىة اص ؽَا تٖتش دسک تشای ادأٍ دس

.ٍی ؽ٘د رکش ٍؼ دس ٕا عشػْ٘اُ تْظیٌ ّذ٘ٓ دستاسٓ ک٘تإی



 عٖ٘ىت ٗ تٖتش ّظٌ تشای گإی ٍؼ ٕای عشػْ٘اُ تْظیٌ دس -1

 .ؽّ٘ذ ٍی قية ای ٗاژٓ چْذ یا دٗ ٕای ػثاست ٍغاىة، تاصیاتی

ventricular ػثاست ٍثاه تشای tachycardia صیش ایْکٔ تشای 

   ف٘ست تٔ تاؽذ، تاصیاتی قاتو tachycardia ٍ٘ض٘ع

tachycardia, ventricular ٔؽ٘د ٍی َّای.



  تٔ آّٖا اص اٍا ؽّ٘ذ ٍی اىفثایی خ٘د جای دس ٍقغيخ غیش ٕای ٗاژٓ -2

 ّگآ see ٗاژٓ تا اسجاع ایِ .ؽ٘د ٍی دادٓ اسجاع ؽذٓ پزیشفتٔ عشػْ٘اُ

 عشػْ٘اُ تٔ ٍقغيخ غیش ٗاژٓ اص سا کاستش ٗ ؽ٘د ٍی ٍؾخـ تٔ، کْیذ

.کْذ ٍی ٕذایت ؽذٓ پزیشفتٔ

  ع٘دٍْذی ت٘اّیذ ٍی تق٘یش تٔ ت٘جٔ تا ٗ ؽذٓ گفتٔ آّچٔ اعای تش داه

Permuted index یک تایذ ؽَا داىت ایِ دس .کْیذ دسک تٖتش سا          

.کْیذ ٗاسد جغتج٘ تاکظ دس سا ٗاژ تک



 سا ٗػثاستی ٗاژگاُ کيیٔ اص اىفثایی فٖشعتی ؽَا searchدکَٔ صدُ اص پظ

 ایِ اعت ٍَکِ .آّٖاعت اص تخؾی ؽَا جغتج٘ی ٍ٘سد کئَ کٔ داؽت خ٘إیذ

    ظإش ىیْک ف٘ست تٔ کٔ تاؽْذ ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ یک خ٘د ٕا ػثاست

 تا ف٘ست دسایِ کٔ تاؽذ غیشٍقغيخ ػثاسات َٕاُ اص  یکی یا ٗ ؽّ٘ذ ٍی

 عشػْ٘اُ کذاً ٕش صیش دس ٗ ؽ٘د ٍی َّایاُ ٕایپشىیْک تذُٗ ٗ تیشٓ فّ٘ت

 ٕایپش تذُٗ  ف٘ست تٔ ٗ see اسجاع  اص اعتفادٓ تا  ٍشت٘عٔ ؽذٓ پزیشفتٔ

Permuted دس سا tachycardia ػثاست ٍثاه تشای .ؽّ٘ذ ٍی َّایاُ ىیْک

index ٘کْیٌ ٍی جغتج.



  غیش ٕای ػثاست کيیٔ کْیذ ٍی ٍالدظٔ تؼذ تق٘یش دس کٔ ع٘س َٕاُ

 اىفثایی تشتیة تٔ آّٖاعت اص تخؾی tachycardia کٔ ٍقغيذی ٗ ٍقغيخ

  ٕای ػثاست تٔ see اسجاع تا ٍقغيخ غیش ٕای ػثاست .اّذ ؽذٓ فٖشعت

 تق٘یش دس ّیض ؽذٓ قية ٗاژگاُ ٍثاه .اّذ ؽذٓ ىیْک ٍقغيخ ٗ ؽذٓ کْتشه

 .اعت ٍؾإذٓ قاتو تؼذ ففذٔ

ventricularیؼْی tachycardia ٔؽذٓ پزیشفتٔ عشػْ٘اُ ت   

tachycardia , ventricular اعت ؽذٓ دادٓ اسجاع.





permuted اص اعتفادٓ تا ؽذ رکش آّچٔ تش تْا index ٍذت٘ایی تٔ ت٘اُ ٍی 

 دعت ّظش ٍ٘سد ٗاژٓ کيیذ تا ٍشتثظ ٍقغيخ غیش ٗ ٍقغيخ ٗاژگاُ اص

 ٍ٘ج٘د ّیض ّظش ٍ٘سد عشػْ٘اُ تا ٍشتثغی ٕای عشػْ٘اُ چْاّچٔ .یافت

see اسجاع تا تاؽذ related ٗ ُؽ٘د ٍی دادٓ َّایؼ آّٖا تٔ ىیْک اٍکا. 

.اعت diabetes تؼذی تق٘یش دس جغتج٘ ٍ٘سد ٗاژٓ تک

permuted اص اعتفادٓ دس :ّکتٔ *** index ٔتاکظ دس کٔ تاؽیذ داؽتٔ ت٘ج 

  ایِ غیش دس کْیذ ٗاسد کيیذٗاژٓ ػْ٘اُ تٔ سا ٗاژٓ تک یک تْٖا جغتج٘

.ت٘د ّخ٘إذ جغتج٘ تٔ قادس ٗ دادٓ error عیغتٌ ف٘ست





Scope note

 عایش کشدُ پیذا دس ٗ کْذ ٍی اسائٔ ؽذٓ ایْذکظ ٗاژٓ دستاسٓ اعالػاتی

 تاکظ دس تایذ گضیْٔ اصایِ اعتفادٓ تشای .کْذ ٍی کَک ؽَا تٔ ٍ٘ض٘ػات

 چپ عَت ٍْ٘ی اص ٗ کْیذ ٗاسد ٍقغيخ ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ یک جغتج٘

scope گضیْٔ note ٗاعالػات ٕا یادداؽت تٔ تشتیة ایِ تٔ .کْیذ اّتخاب سا 

.داؽت خ٘إیذ دعتشعی عشػْ٘اُ آُ دستاسٓ ٍفیذی

scope  دعتشعی :ّکتٔ *** note عشیق اص tree ٗ permuted index ّیض 

scope گضیْٔ سٗی اعت کافی تْٖا .اعت پزیش اٍکاُ note یا scope ٔتا ک 

  .کْیذ کيیک داسد، قشاس عشػْ٘اُ ٕش ٍقاتو دس      ػالٍت





 

explode

  ٍشتثظ خاؿ  ٍ٘ض٘ػات گشفتِ ّظش دس تا سا ٗاژٓ جغتج٘ی ّتایج

  جغتج٘ تاکظ دس تایذ گضیْٔ اصایِ اعتفادٓ تشای .دٕذ ٍی گغتشػ

 چپ عَت ٍْ٘ی ٗاص کْیذ ٗاسد ٍقغيخ ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ یک

 عشػْ٘اُ تش ػالٗٓ تشتیة ایِ تٔ .کْیذ اّتخاب سا explodeگضیْٔ

 ّیض عشػْ٘اُ آُ ٍ٘ض٘ػات صیش ٗ ٕا ػْ٘اُ صیش کيیٔ ّظش ٍ٘سد

.گشفت خ٘إْذ قشاس جغتج٘ ٍ٘سد



Subheading

  تشای .دٕذ ٍی َّایؼ سا ٍؼ دس ٍ٘ج٘د ٍ٘ض٘ػی ٕای صٍیْٔ فٖشعت

 ٍ٘ض٘ػی عشػْ٘اُ یک جغتج٘ تاکظ دس تایذ گضیْٔ ایِ اص اعتفادٓ

 اّتخاب سا Subheading  چپ عَت ٍْ٘ی اص ٗ کْیذ ٗاسد سا ٍقغيخ

  ٍؼ دس ٍ٘ج٘د ٍ٘ض٘ػی ٕای صٍیْٔ فٖشعت searchکيیذ صدُ تا .کْیذ

 خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍ٘ض٘ػی صٍیْٔ چْذ یا یک عپظ .ؽ٘د ٍی دادٓ َّایؼ

  .کْیذ کيیک continue گضیْٔ ٗسٗی کشدٓ اّتخاب فٖشعت ایِ اص سا

  اص اعتفادٓ تا سا ٍ٘ض٘ػی صٍیْٔ چْذ یا دٗ ت٘اّیذ ٍی قغَت دسایِ

and ػَيگشٕای ,or کْیذ تشکیة.



 ٍ٘ض٘ػی (ٕای)صٍیْٔ اّتخاب اص پظ

 تش جغتج٘ ادأٍ جٖت خ٘د ّظش ٍ٘سد
.کْیذ کيیک Continue گضیْٔ

 ٍ٘ض٘ػات تشکیثی جغتج٘ی اٍکاُ ***

.داسد ٗج٘د



Search Fields

ٔ ٕا کيیٔ ت٘اّیذ ٍی ؽَا جغتج٘ سٗػ ایِ دس ٔ ٕای یا ٍق٘ى   پایگآ دس ؽذٓ ایْذکظ صٍیْ

ovid ٍق٘ىٔ یا صٍیْٔ ٕش دس اختقافی ف٘ست تٔ سا خ٘د کيیذٗاژٓ ٗ ٍؾإذٓ سا 

:کْیذ دّثاه سا صیش ٕای گاً تخؼ دسایِ جغتج٘ تشای .کْیذ جغتج٘

.کْیذ اّتخاب آُ تاکظ چک دس صدُ تیک تا سا خ٘د ٍق٘ىٔ یا صٍیْٔ -1

.کْیذ ٗاسد جغتج٘ تاکظ دس سا خ٘د کيیذٗاژٓ -2

.کْیذ کيیک seaerch دکَٔ سٗی -3

 تاصیاتی داسد ٍغاتقت ؽَا ؽذٓ تؼییِ ٍق٘ىٔ ٗ کيیذٗاژٓ تا کٔ ٍذاسکی کيیٔ تشتیة ایِ تٔ

.ؽ٘د ٍی



  یک ت٘عظ ؽذٓ ت٘ىیذ ٍذاسک جغتج٘ی اٍکاُ جغتج٘، سٗػ ایِ دس

 فیيذٕای تیِ اص ؽکو ٍغاتق ٍْظ٘س، ایِ تٔ .داسد ٗج٘د ّیض عاصٍاُ

  جغتج٘ تاکظ دس عپظ .کْیذ اّتخاب سا Institution گضیْٔ ٍ٘ج٘د،

bushehr“ ػثاست ٍثاه تشای university of medical science” 

.کْیذ کيیک Search دکَٔ تش ٗ کشدٓ تایپ سا

 ت٘ىیذ ت٘ؽٖش پضؽکی ػيً٘ داّؾگآ ت٘عظ کٔ ٍذاسکی کيیٔ تشتیة ایِ تٔ

.ؽ٘د ٍی تاصیاتی اعت، ٍ٘ج٘د ovid پایگآ دس ٗ ؽذٓ



تؼذاد ّتایج تاصیاتی ؽذَّٓایؼ ّتایج جغتج٘ی اّجاً ؽذٓ

ٍذذٗد کشدُ جغتج٘ تٔ 

ّاً عاصٍاُ یا ٍؤعغٔ



َتایج تاسیاتی ػذِ تزای داَؼگاِ ػهٕو پشػکی تٕػٓز



Advanced Search

 ؽَا ٗ داسد ٗج٘د صٍیْٔ 5 دس ٗاژٓ جغتج٘ی اٍکاُ جغتج٘، سٗػ ایِ دس

ٔ ٕا اص یکی دىخ٘إتاُ گضیْٔ سٗی تش کيیک تا ٍیت٘اّیذ  جغتج٘ اّجاً جٖت سا صٍیْ

.ؽذ خ٘إذ تؾشیخ ادأٍ دس صٍیْٔ 5 ایِ .کْیذ اّتخاب



Keyword

 ٍقاىٔ یک ٕای قغَت تَاٍی دس ؽَا ّظش ٍ٘سد کيیذٗاژٓ گضیْٔ ایِ اّتخاب تا

     ؽَا ٗاژٓ کيیذ .ؽ٘د ٍی جغتج٘ ٍقاىٔ ٍتِ ٗ ٍ٘ض٘ػات چکیذٓ، ػْ٘اُ،:ٍاّْذ

 یک ؽَا ٗاژٓ کيیذ  کٔ دسف٘ستی .تاؽذ ػثاست یا ٍ٘ض٘ع، کئَ، یک ت٘اّذ ٍی

“ گیٍ٘ٔ داخو سا آُ اعت ػثاست  .ؽ٘د جغتج٘ ٗاژٓ کيیذ َٕاُ ػیْا تا دٕیذ قشاس ”

AND) ت٘ىیِ ػَيگشٕای اص ت٘اّیذ ٍی َٕچْیِ تخؼ ایِ دس , OR , NOT) جٖت 

 تا سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ػَيگش تایذ کاس ایِ تشای .کْیذ اعتفادٓ تشکیثی جغتج٘ی اّجاً

   :ٍاّْذ .کْیذ تایپ ٕا ٗاژٓ کيیذ تیِ دس فافئ، یک سػایت ٗ تضسگ دشٗف

Treatment Or therapy



Author

  .کْذ ٍی جغتج٘ ٍ٘ج٘د ٍذاسک پذیذآٗسّذگاُ ّاً تیِ اص سا ؽَا ٗاژٓ کيیذ

 ّ٘ؽتٔ خاؿ ّ٘یغْذٓ یک اص کٔ ٍذاسکی ت٘اّیذ ٍی آیتٌ ایِ اص اعتفادٓ تا

  ٍ٘سد ّ٘یغْذٓ خاّ٘ادگی ّاً کاساتتذا ایِ تشای .کْیذ تاصیاتی سا اعت ؽذٓ

  ٗ کشدٓ ایجاد فافئ یک عپظ کْیذ، ٗاسد جغتج٘ تاکظ دس سا خ٘د ّظش

 َّایSEARCHٔ دکَٔ صدُ تا .کْیذ ٗاسد سا ٗی ک٘چک ّاً اٗه دشف

.ؽ٘د ٍی ظإش ّ٘یغْذگاُ اعاٍی



 دغاط دشٗف ت٘دُ تضسگ یا ک٘چک تٔ ّغثت تخؼ ایِ :ّکتٔ

 ّاً اٗه دس تضسگ دشٗف اص اعتفادٓ تٔ ٍيضً تایپ، دس ٗ ّیغت

.ّیغتیذ ّ٘یغْذٓ

     داّیذ َّی سا آُ اٗه دشف یا ٗ ّ٘یغْذٓ ک٘چک ّاً چْاّچٔ :ّکتٔ

 ّاً کاس ایِ تشای .کْیذ اعتفادٓ عاصی ک٘تآ فشٍاُ اص ت٘اّیذ ٍی

            ٗػالٍت کشدٓ ایجاد فافئ یک .کْیذ ٗاسد سا ّ٘یغْذٓ فاٍیو

(.au.$) کْیذ تایپ تق٘یش ٍغاتق سا.



 تا .اعت ؽذٓ تشدٓ کاس تٔ Ahmadi خاّ٘ادگی ّاً ٍثاه ایِ دسٍ٘سد

 خاّ٘ادگی ّاً ایِ تا کٔ ّ٘یغْذگاّی تَاً ٍذاسک فشٍاُ، ایِ اجشای

 .ؽ٘د ٍی تاصیاتی اّذ، ؽذٓ ثثت پایگآ دس



ٍثال دس )اٍکاُ اػَاه ٍذذٗدیت ٕای تیؾتش تش ّتایج جغتج٘ 

ایْجا اص تیِ ّتایج تاصیاتی ؽذٓ، جغتج٘ سا تٔ ّ٘یغْذگاّی تا ّاً 

اعت،  Aکٔ دشف اٗه ّاً ک٘چک آّٖا  Ahmadiخاّ٘ادگی 

.ٍذذٗد کشدٓ ایٌ



Title

 
 ػْ٘اُ کٔ ٍ٘اسدی دس .کْذ ٍی جغتج٘ ٍقاىٔ دسػْ٘اُ سا ؽَا ٗاژٓ کيیذ

  کاٍو ػْ٘اُ اگش ٍثال .کْذ ٍی ؽَا تٔ ؽایاّی کَک کْیذ ٍی جغتج٘ سا خافی

  کيیک search دکَٔ سٗی عپظ کشدٓ ٗاسد ػیْا سا آُ ٍیذاّیذ سا ٍقاىٔ یک

  سا آُ داسیذ رِٕ دس سا ػْ٘اُ اص کئَ چْذ یا کئَ یک فقظ چْاّچٔ یا .کْیذ

 ٍقاىٔ ؽذٓ، تاصیاتی ػْاٗیِ ٍشٗس تا .دٕیذ اّجاً سا خ٘د جغتج٘ی ٗ کشدٓ تایپ

  .یافت خ٘إیذ سا خ٘د ّظش ٍ٘سد



 تا ت٘اّیذ ٍی تَایو ف٘ست دس keyword آیتٌ ٍثو ٍ٘سد دسایِ

  اّجاً ػثاستی جغتج٘ی ” “ گیٍ٘ٔ داخو دس خ٘د ٗاژٓ کيیذ قشاسدادُ

,AND) ت٘ىیِ ػَيگشٕای اص ت٘اّیذ ٍی َٕچْیِ .دٕیذ OR , NOT) 

 ػَيگش تایذ کاس ایِ تشای .کْیذ اعتفادٓ خ٘د کيیذٗاژٕای تشکیة دس

 دستیِ فافئ یک سػایت ٗ تضسگ دشٗف تا سا خ٘د ّظش ٍ٘سد

AND:ٍاّْذ .کْیذ تایپ ٕا ٗاژٓ کيیذ Cardiology  Psychology





Journal

 .کْذ ٍی جغتج٘ ٍ٘ج٘د ٕای ژٗسّاه ػْ٘اُ تیِ دس سا ؽَا کيیذٗاژٓ

 تذاّیذ سا ژٗسّاه کاٍو ّاً ّیغت ّیاص تخؼ ایِ اص اعتفادٓ دس

 ٗاسد تا صیشا اعت کافی ژٗسّاه اص  اٗه کئَ چْذ یا یک اص ٗاعالع

 ٕای ژٗسّاه ػْاٗیِ فٖشعت search دکَٔ صدُ ٗ کيَات کشدُ

 کاٍو ّاً کٔ ٍ٘اسدی دس .ؽ٘د ٍی ظإش ovid دس ؽذٓ ایْذکظ

 ٗاسد * ػالٍت ّظش ٍ٘سد کيیذٗاژٓ اّتٖای تایذ داّیٌ َّی سا ژٗسّاه

کْیذ



Nature ژٗسّاه ػْ٘اُ دّثاه تٔ :ٍثاه تشای clinical practice

endocrinology & metabolism ،اٗه کئَ چْذ تْٖا اٍا ٕغتیذ 

Nature یؼْی ٍیذاّیذ سا آُ clinical practice . خ٘ب، تغیاس 

 دکَٔ صدُ تا عپظ کْیذ، جغتج٘ تاکظ ٗاسد سا کيَات َٕیِ

search کْیذ آغاص سا خ٘د جغتج٘ی.





فٖشعت ػْاٗیِ ژٗسّاه ٕای ایْذکظ ؽذٓ دس 

ovid  ُتا ػْ٘اNature clinical practice



Book Name اطتفادِ اس ایٍ . کهیذٔاژِ ػًا را در تیٍ ػُٕاٌ کتاب ْای يٕجٕد جظتجٕ يی کُذ

.تخغ ْى ياَُذ جظتجٕی ژٔرَال اطت



Multi field Search

 تشاي جغتج٘ تامظ چْذیِ تامظ، یل جاي تٔ جغتج٘ ٍذه دسایِ

 ٗا ژٓ ٕاي ٕغتیذ قادس ٗ داسیذ اختیاس دس خ٘د ميیذٗا ژٓ مشدُ ٗاسد

 چْذیِ ت٘اّیذ ٍي مٔ ٍؼْا ایِ تٔ .ماستثشیذ تٔ سا چْذگأّ جغتج٘ي

and) ت٘ىیِ اصػَيگشٕاي اعتفادٓ تا سا ميیذٗاژٓ ,or ,not) تشکیة 

 جٖت ؽذٓ پیؾْٖاد ٕای صٍیْٔ اص ّیض ٗاژٓ کيیذ ٕش ٍ٘سد دس ٗ کْیذ

.کْیذ اعتفادٓ جغتج٘ اّجاً

 



Basic) عادٓ جغتج٘ی سٗػ ٕای ٍاّْذ جغتج٘، سٗػ ایِ دس

search) ٗ پیؾشفتٔ جغتج٘ی (Advance search)اص ت٘اّیذ ٍی 

.کْیذ اعتفادٓ جغتج٘ ّتایج کشدُ ٍذذٗد تشای Limits قغَت

 جغتج٘ی اعتشاتژی قادسیذ ٍذه ایِ ٕای قاتيیت اص اعتفادٓ تا کو دس

 ّتایج تٔ تشتیة ایِ تٔ .کْیذ تؼشیف خاؿ ٗ دقیق ؽکيی تٔ سا خ٘د

.یافت خ٘إیذ دعت تشی ٍشتثظ ٗ تش کٌ





drug ٍ٘ض٘ع تا ٍقاالتی دّثاه تٔ ٍثاه تشای therapy یا  

pharmacotherapy ٍغاتق سا خ٘د اعتشاتژی تْاتشایِ .ٕغتیذ  

 ٕغتیذ ٍایو کٔ چْاُ .کْیذ تؼییِ تیْیذ، ٍی تؼذ تق٘یش دس آّچٔ

  کافی کْیذ، تشکیة ٍ٘ج٘د اعتشاتژی تا سا تیؾتشی ٕای کيیذٗاژٓ

add گضیْٔ سٗی اعت new row ٍٔغتغیو تا تق٘یش دس ک 

 تیؾتشی ٕای سدیف تا کْیذ کيیک اعت، ؽذٓ ٍؾخـ قشٍضسّگ

 دس .گیشد قشاس اختیاستاُ دس جذیذ ٕای کيیذٗاژٓ کشدُ اضاف تشای

.ّذاسد ٗج٘د ٍذذٗدیتی ٕیچ جذیذ ٕای سدیف افضٗدُ



اضافٔ کشدُ فیيذٕای تیؾتش تشای 

تشکیة کيیذٗاژٓ ٕای جغتج٘

تشکیة کيیذٗاژٓ ٕا تا 

ORػَيگش ت٘ىیِ 

دس ایْجا، جغتج٘ ) تؼییِ صٍیْٔ جغتج٘ 

.(تٔ ػْ٘اُ، ٍذذٗد ؽذٓ اعت





 ْا ژٔرَال يزٔر 

Ovid ٔدس ٍ٘ج٘د ژٗسّاه ٕای کٔ ٍی دٕذ اجاصٓ ؽَا ت  

ovid@Journals  دعتشعی ژٗسّاه ٕش آسؽی٘ تٔ ٗ ٍشٗسکْیذ سا 

 سا ٕغتیذ ٍؾتشک کٔ ٕایی ژٗسّاه ٍقاىٔ کاٍو ٍتِ تْٖا اىثتٔ .تاؽیذ داؽتٔ

  سٗی جغتج٘ افيی دسففذٔ کاس ایِ تشای .کْیذ دسیافت ت٘اّیذ ٍی

  search گضیْٔ اص ٗتؼذ ففذٔ تاالی آتی ّ٘اس دس کٔ Journals گضیْٔ

  تٔ ovid دس ٍ٘ج٘د ٕای ژٗسّاه کيیٔ ىیغت .کْیذ کيیک داسد قشاس

 ٍختيف ٕای تخؼ .ؽ٘د ٍی دادٓ َّایؼ اّگيیغی اىفثای فٖشعت تشتیة

.اعت ؽذٓ دادٓ ّؾاُ تق٘یش دس ژٗسّاه تٔ ٍشت٘ط



فیيتش ّتایج جغتج٘ تش اعاط 

اىفثای ػْ٘اُ ژٗسّاه ٕا

فیيتش ّتایج جغتج٘ تش اعاط 

د٘صٓ ٍ٘ض٘ػی ژٗسّاه ٕا

فیيتش ّتایج جغتج٘ 

تشاعاط دعتشط پزیشی

ٗاسد کشدُ ػْ٘اُ کاٍو یا تخؾی اص 

ػْ٘اُ ژٗسّاه ٍ٘سدّظش دس ّ٘اس جغتج٘



:جظتجٕ َٕار

 ٍی دتی .کْیذ ٗاسد سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ژٗسّاه ػْ٘اُ اتتذای اص کيَاتی یا کئَ

 دکَٔ سٗی عپظ .کْیذ ٗاسد اعالع ف٘ست دس سا ژٗسّاه کاٍو ػْ٘اُ ت٘اّیذ

search سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ػْ٘اُ ؽذٓ، تاصیاتی ػْاٗیِ ٍشٗس تا .کْیذ کيیک 

 ٍذه اص اعتفادٓ ٕغتیذ، ژٗسّاه یک اص ٍؾخقی ٍقاىٔ دّثاه تٔ اگش .یافت خ٘إیذ

find جغتج٘ی citation ٔکَک اعت ؽذٓ ٍؾخـ قشٍض دایشٓ تا  قثو دستق٘یش ک 

.کْذ ٍی ؽَا تٔ تیؾتشی
.



  :پذیزی دطتزص تزاطاص جظتجٕ َتایج فیهتز 

 ٍؾخـ آّٖا اص اعتفادٓ تا .داسد ٗج٘د افيی گضیْٔ دٗ تخؼ دسایِ

 کو داسیذ، سا ٕا ژٗسّاه اص دعتٔ کذاً ٍشٗس ققذ کٔ کْیذ ٍی

 تٔ کٔ ٕغتیذ؟ ٍؾتشک کٔ ٕایی ژٗسّاه یا ovid ٕای ژٗسّاه

all تا تشتیة ovid journals ٗ my subscription دعتشط قاتو 

.ٕغتْذ



:ػُٕاٌ تزاطاص جظتجٕ َتایج فیهتز

 فٖشعت ت٘اّیذ ٍی ٍ٘ج٘د اىفثایی جذٗه دس اّتخاتی دشف تشاعاط

 کيیک تا .کشد ٍؾإذٓ آّٖا ػْ٘اُ اىفثای اعاط تش سا ٕا ژٗسّاه

 خ٘إیذ اختیاس دس ّیض اىفثایی صیشفٖشعت یک اىفثا دشف ٕش تشسٗی

 َٕاّگّ٘ٔ .کْذ ٍی کَک ّظش ٍ٘سد ػْ٘اُ یافتِ دس ؽَا تٔ کٔ داؽت

 صیش عٔ ،C دشف سٗی کيیک تا تیْیذ، ٍی تؼذ تق٘یش دس کٔ

Ca-ch فٖشعت ci-cp cq-cz اّتخاب تا .اعت ؽذٓ دادٓ َّایؼ ci-

cp ُؽّ٘ذ ٍی ىیغت اىفثایی فٖشعت اص تاصٓ ایِ ٕای ژٗسّاه ػْ٘ا.





 :يٕضٕع تزاطاص فیهتز

 اعاط تش سا ٕا ژٗسّاه فٖشعت ت٘اّیذ ٍی تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا

 تؼذاد ٍ٘ض٘ع ٕش ریو .کْیذ فیيتش ٍ٘ج٘د ٍ٘ض٘ػی تْذی دعتٔ

 دسٍ٘سد .اعت ؽذٓ رکش ّیض ٍ٘ض٘ع آُ دس ٍ٘ج٘د ٕای ژٗسّاه

 ٍ٘ض٘ػات صیش آُ، کْاس )+( ػالٍت سٗی تش کيیک تا ٕشٍ٘ض٘ع

 ٍ٘ض٘ع، خ٘د تشسٗی کيیک تا ٗ کشد ٍؾإذٓ ت٘اُ ّیضٍی سا آُ

 خ٘إیذ اختیاس دس سا خاؿ ٍ٘ض٘ع آُ ٕای ژٗسّاه تَاً فٖشعت

.داؽت



ٕا ژٗسّاه فٖشعت ٍ٘ض٘ػی 

جٖت ٍذذٗد کشدُ جغتج٘ی خ٘د تٔ یک )

د٘صٓ ٍ٘ض٘ػی خاؿ، تش د٘صٓ ٍ٘ض٘ػی 
.(ٍ٘سدّظش کيیک کْیذ



 :يٍ دنخٕاِ ْای ژٔرَال

 خ٘د ٍ٘سدػالقٔ ژٗسّاه ٕای فٖشعت تٔ ٕغتیذ ٍایو کٔ سا تؼذاد ٕش ٍیت٘اّیذ تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا

.اعت دىخ٘آ ٕای ژٗسّاه فٖشعت تٔ ژٗسّاه افضٗدُ تشای         آیکِ .کْیذ اضافٔ

  :َتایج ًَایغ َحِٕ تُظیى

title گضیْٔ دٗ اص یکی دىخ٘آ تٔ ت٘اّیذ ٍی viewیا full view اّتخاب تا .کْیذ اّتخاب سا  title

view ػْ٘اُ ؽاٍو .ؽ٘د ٍی دادٓ َّایؼ فؾشدٓ ف٘ست تٔ ٕا ژٗسّاه تٔ ٍشت٘ط اعالػات 

  .ژٗسّاه

aboat گضیْٔ ٗ this journal  ٕٔش دستاسٓ تیؾتشی اعالػات تٔ آُ سٗی تش کيیک تا  ک 

 ّ٘یغْذگاُ، سإَْای کاستشد، سایت، کپی :ٍاّْذ اعالػاتی .داؽت خ٘إیذ دعتشعی ژٗسّاه

.ٗغیشٓ ّ٘یغْذگاُ دعت٘ساىؼَو



ٍ٘سدػالقٔ ژٗسّاه ٕای فٖشعت

افشٔدٌ ژٔرَال تّ فٓزطت  

ژٔرَال ْای يٕردػالقّ

اعالػات يزتٕط تّ ژٔرَال ْا تّ  : تُظیى َحِٕ ًَایغ َتایج 

یا يفصم(  فقظ ػُٕاٌ ژٔرَال)صٕرت خالصّ 

اعالػات تیؼتز درتارِ ژٔرَال 



ٍذسک تاصیاتی ؽذٓ  feedاضافٔ کشدُ 

خ٘د جٖت دسیافت فٖشعت  readerتٔ 

ٍقاالت ؽَاسٓ ٕای جذیذ ٕش ژٗسّاه 

تٔ ف٘ست اتٍ٘اتیک 

فٖشعت ٍقاالت ؽَاسٓ ٕای جذیذ 

ژٗسّاه تٔ ف٘ست اتٍ٘اتیک  تٔ ایَیو 

.ؽَا اسعاه خ٘إذ ؽذ



ىر ژورنال  و آرشیو چگونگی دسترسی بو محتوا 

 ػْ٘اُ سٗی کافیغت ژٗسّاه ٕش آسؽی٘ ٗ ٍذت٘ا تٔ دعتشعی تشای

اىفثایی فٖشعت سٗی اص ٍثاه ػْ٘اُ تٔ .کْیذ کيیک ّظش ٍ٘سد ژٗسّاه

 کيیکCareCriticalAdvancedAACN ژٗسّاه ػْ٘اُ سٗی ٍ٘ج٘د

 ٕای قغَت تَاً تق٘یش دس.ت٘د خ٘إذ تؼذ تق٘یش ٍغاتق ّتیجٔ .کْیذ

.اعت ؽذٓ ٗت٘فیف گزاسی ّؾأّ ففذٔ ایِ تٔ ٍشت٘ط

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi?&S=DEAAFPCKCNDDBKINNCLKCFMCIDAMAA00&Browse=Toc+Children|YES|S.sh.3779_1415470591_22.3779_1415470591_34.3779_1415470591_42|2|5
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ىیْک ٍغتقیٌ ففذٔ اختقافی 

ژٗسّاه تٔ آدسط ایَیو ٍ٘سد ّظش 

.ؽَا اسعاه ٍی ؽ٘د

آسؽی٘ ژٗسّاه

جغتج٘ یک کيیذٗاژٓ دس تیِ ٍقاالت ژٗسّاه 

تاصیاتی ؽذٓ 

(دس َٕٔ ؽَاسٓ ٕای ژٗسّاه یا ؽَاسٓ جاسی)
جغتج٘ی پیؾشفتٔ



مرور کتاب ىا

BOOKS@OVID ٔدس ٍ٘ج٘د ٕای کتاب ٍی دٕذ اجاصٓ ؽَا تOvid کْیذ ٍشٗس سا ٗ 

 دس تق٘یش ٍغاتق ٕا کتاب ٍشٗس تشای .تپشداصیذ جغتج٘ تٔ ٕا کتاب دسُٗ دتی

.کْیذ کيیک داسد قشاس ژٗسّاه گضیْٔ اص تؼذ کٔ BOOK گضیْٔ سٗی افيی ففذٔ

 اىفثایی فٖشعت کْیذ، ٍی ٍؾإذٓ تؼذ ففذٔ تق٘یش دس کٔ آّچٔ ٍاّْذ تشتیة ایِ تٔ

 تٔ ٍشت٘ط ٍختيف ٕای قغَت .داؽت خ٘إیذ اختیاس دس سا ovidٍتِ تَاً ٕای کتاب

 آٍذٓ ادأٍ دس کذاً ٕش ت٘ضیذات ٗ ؽذٓ گزاسی ّؾأّ تؼذ تق٘یش سٗی تخؼ ایِ

.اعت



.



:ؽ٘د ٍی دادٓ ؽشح صیش دس کٔ اعت دٗتخؼ ؽاٍو

EMAIL JUMPSATART

 ّظش ٍ٘سد ایَیو تٔ سا ٍ٘ج٘د ىیغت ٍغتقیٌ ىیْک ػثاستی تٔ یا url ت٘اُ ٍی گضیْٔ ایِ سٗی کيیک تا

 دعت تٔ خافی ٍ٘ض٘ع یا ػْ٘اُ اعاط تش سا ٕا کتاب اص ىیغتی کْیذ فشك ٍثاه تشای .کْیذ اسعاه خ٘د

 تاصیاتی تشای تا کْیذ اسعاه دیگشی فشد یا خ٘دتاُ ایَیو تٔ سا آُ ٍغتقیٌ ىیْک ٕغتیذ ٍٗایو ایذ آٗسدٓ

EMAIL گضیْٔ سٗی کيیک تا .ّثاؽذ دٗتاسٓ ٗقت فشف تٔ ّیاص آُ ٍجذد JUMPATART ٍغاتق فشٍی 

SEND دکَٔ سٗی ٗعپظ کْیذ ٗاسد سا الصً اعالػات .ؽ٘د ٍی ظإش ؽکو EMAIL ایِ تا .کْیذ کيیک 

 کْیذ کپی خ٘د ایَیو اص سا آُ خ٘د ّظش ٍ٘سد ىیغت تٔ دعتشعی جٖت پایگآ ایِ تٔ تؼذی ٍشاجؼٔ تا کاس

.کْیذ پیغت آدسط ّ٘اس دس سا آURLُ اعت کافی فقظ

Hide book Cover

.تا کيیک سٗی ایِ گضیْٔ تق٘یش سٗی جيذ کتاب ٕا اص فٖشعت ٍ٘ج٘د دزف ٍی ؽ٘د

a



آدرص ایًیم خٕد را ایُجا ٔارد کُیذ

EMAIL JUMPSATART



 ٍی تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا :(طزیغ) فٕری جظتجٕی تاکض

 ٗ کْیذ ٗاسد عثیؼی صتاُ تٔ سا خ٘د ع٘اه یا ٗاژٓ کيیذ ت٘اّیذ

  ٕا کتاب ٍذت٘ای دس عادٓ جغتج٘ی یک تٔ دقیقت دس

 خ٘إذ ٕا کتاب اص ٕایی فقو یا تخؼ ؽاٍو ّتایج .تپشداصیذ

.اعت ؽذٓ تاصیاتی آّٖا دس ؽَا ٕای کيیذٗاژٓ کٔ ت٘د

b



کهیذٔاژِ یا طؤال خٕد را در 

ایُجا ٔارد کُیذ، طپض رٔی 

.   کهیک کُیذ All Booksدکًّ  



  ایِ دس ٍ٘ج٘د اىفثایی جذٗه اص اّتخاتی دشف تشاعاط :ػُٕاٌ تزاطاص يزٔر

  .کْیذ ٍؾإذٓ آّٖا ػْ٘اُ اىفثای اعاط تش سا ٕا کتاب فٖشعت ت٘اّیذ ٍی قغَت،

  اّتخاب اىفثایی جذٗه اص سا آُ ػْ٘اُ اٗه دشف ٕغتیذ ٍؾخقی کتاب دّثاه اگش

,first ٕای دکَٔ اص اعتفادٓ تا عپظکْیذ، کيیک آُ ٗسٗی next, lastٓجایگا 

  دس ؽَا ّظش ٍ٘سد کتاب تشتیة ایِ تٔ .کْیذ پیذا سا کتاب کاٍو ػْ٘اُ اىفثایی

  ٍؾخـ صسد دایشٓ تا سإثشی ٕای دکَٔ جایگآ تق٘یش دس .ت٘د خ٘إذ اختیاستاُ

.اعت ؽذٓ

c



يزٔر در فٓزطت  

انفثایی ػُأیٍ کتاتٓا



 تش سا ٕا کتاتٖا فٖشعت ت٘اّیذ ٍی تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا :يٕضٕع تزاطاص يزٔر

 ػالٍت دٗ ٍ٘ض٘ع ٕش کْاس دس .کْیذ ٍؾإذٓ ٍ٘ج٘د ٍ٘ض٘ػی تْذی دعتٔ اعاط

 تا ٗ ؽّ٘ذ ٍی آؽکاس ّیض فشػی ٍ٘ض٘ػات )+( ػالٍت سٗی تش کيیک تا .قشاسداسد

 اختیاستاُ دس خاؿ ٍ٘ض٘ع دستاسٓ ٍختقشی اعالػات        ػالٍت سٗی تش کيیک

.گیشد ٍی قشاس

 دس خاؿ ٍ٘ض٘ع آُ ٕای کتاب تَاً فٖشعت ّیض ٍ٘ض٘ع ٕش سٗی تش کيیک تا

. گیشد ٍی قشاس اختیاستاُ

d



يزٔر در فٓزطت يٕضٕػی کتاتٓا





چگونو از محتوای کتاب ىای بازیابی شده استفاده کنیم؟

 ٕای کتاب اص ففذٔ یک دیگش تاس یک خ٘إیٌ ٍی .کْیذ ت٘جٔ تق٘یش تٔ

 کتاب ٕش ػْ٘اُ کْیذ ٍی ٍؾإذٓ کٔ ع٘س َٕاُ .کْیٌ ٍشٗس سا ؽذٓ فٖشعت

 کتاب ٕش دسُٗ ٍذت٘ای تٔ دعتشعی تشای .ؽ٘د ٍی ظإش ىیْک ف٘ست تٔ

 کتاب اٗىیِ ػْ٘اُ سٗی ٍثاه تشای . کْیٌ ٍی کيیک آُ جيذ یا ػْ٘اُ سٗی

 ٍذت٘ای اص اعتفادٓ تشای کٔ ٕایی ٗاتضاس ٕا تخؼ تَاً .ایٌ کشدٓ کيیک

.اعت ؽذٓ گزاسی ّؾأّ تق٘یش سٗی داسد، ٗج٘د کتاب ٕا



ػُٕاٌ کتاب تّ صٕرت نیُک

اعالػات يختصزی درتارِ کتاب



a

b

c

e

d



 کيیک تا ػْ٘اُ  دستاالی .کْیذ ٍی ٍؾإذٓ تضسگ فّ٘ت تا سا کتاب ػْ٘اُ قغَت ایِ دس :کتاب ػُٕاٌ

view گضیْٔ سٗی copyright statement اثش ایِ سایت کپی ٍ٘سد دس سا اعالػاتی ت٘اّیذ ٍی 

.ؽ٘د ٍی اػالً اثش ٍذت٘ای دس ؽَا ٍ٘قؼیت ّیض ػْ٘اُ پاییِ دس .کْیذ دسیافت

 سٗی پیؼ ففذٔ دس کْیذ ٍی تؼییِ تاکظ دسٕشچک تیک تشداؽتِ یا گزاؽتِ تا :صفحّ ًَایغ تُظیى

 :اعت تخؼ عٔ ایِ َّایؼ ػذً یا َّایؼ دستاسٓ تْظیَات ایِ .ؽ٘د دادٓ َّایؼ ٕایی تخؼ چٔ ؽَا

.ٍْذسجات فٖشعت جغتج٘، تاکظ ػْ٘اُ،

a

b



 جغتج٘ی یک خ٘د ٕای ٗاژٓ کيیذ تشاعاط ت٘اّیذ ٍی تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا :جظتجٕ تاکض

.اعت ؽذٓ دادٓ صیشؽشح دس کٔ اعت تخؼ چٖاس ؽاٍو .دٕیذ اّجاً کتاب ٍذت٘ای دس عادٓ

.اعت ٗاژٓ کيیذ کشدُ ٗاسد ٍذو :جغتج٘ ّ٘اس -1

2- Current book : پیؼ کٔ کتاتی َٕیِ دس فقظ ؽَا ٗاژٓ کيیذ آُ سٗی کيیک تا 

.کْیذ ٍی سٗداسیذجغتج٘

3- All book: جغتجٕ٘غتیذ ٍؾتشک کٔ ٕایی کتاب کو دس ؽَا ٗاژٓ کيیذ آُ سٗی کيیک تا 

.کْیذ ٍی

4- check spelling: ؽ٘د ٍی چک اٍالیی ّظش اص ؽَا ٗاژٓ کيیذ گضیْٔ، ایِ صدُ تیک تا ٗ 

.دٕذ ٍی ٕؾذاس ؽَا تٔ تاؽیذ، ؽذٓ خغا دچاس ٗاژٓ کيیذ فذیخ ؽکو تایپ دس چٔ چْاُ

c



 تْذی دعتٔ کتاب دسُٗ ٍذت٘ای تَاً قغَت ایِ دس :يُذرجات فٓزطت

 ٍْذسجات فٖشعت اص اعتفادٓ تا .ؽ٘د ٍی اسایٔ ىیْک ف٘ست تٔ ٗ ؽذٓ

 .یاتیذ دعت اعت، ّظشتاُ ٍ٘سد کتاب اص ٕایی قغَت دقیقا ت٘اّیذ ٍی

 فٖشعت ػٍَ٘ا .کْیذ کيیک خ٘د ّظش ٍ٘سد ػْ٘اُ سٗی اعت کافی

.اعت آٍذٓ آُ ت٘ضیذات ادأٍ دس کٔ اعت تخؼ عٔ ؽاٍو ٍْذسجات

d



Front of book: ٍِشت٘ط اعالػات ٍاّْذ داسد قشاس کتاب اتتذایی ٕای قغَت تخؼ دسای  

ٗغیشٓ اختقاسات فٖشعت پیؾگفتاس آٗسّذگاُ، پذیذ تٔ

Table of content: سٗی .ؽ٘د ٍی تْذی دعتٔ تخؼ ایِ دس کتاب افيی تذّٔ ٍذت٘ای  

.گیشد قشاس اختیاستاُ دس آُ ٍذت٘ای تا کْیذ کيیک خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍغية

Back of book: ٕایی تخؼ .ؽّ٘ذ ٍی تْذی دعتٔ ػْ٘اُ ایِ تذت کتاب اّتٖایی ٕای تخؼ  

.غیشٓ ٗ ٍْاتغ فٖشعت ، َّایٔ ٕا، پی٘عت ٍثو



 ٍتِ تَاً ٍذت٘ای اص اعتفادٓ تشای اتضاسٕا ایِ :يتٍ اس اطتفادِ ْای اتشار

.اعت آٍذٓ ادأٍ دس کذاً ٕش کاستشد ّذ٘ٓ .اّذ ؽذٓ تؼثیٔ

Add to my projects: کٔ کتاب ٍتِ اص تخؼ آُ گضیْٔ ایِ سٗی کيیک تا 

 ٍی ٍْتقو ؽَا ؽخقی پ٘ؽٔ تٔ ٕغتیذ آُ ٍغاىؼٔ دسداه ٗ داسیذ پیؼ سٗ

.ؽ٘د

   

e



Save: ٔیا افيی دافظٔ سٗی داسیذ دساختیاس کٔ سا ٍتْی دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا ت 

 آّچٔ ٍاّْذ جذیذی ففذٔ کْیذ کيیک آُ سٗی .کْیذ رخیشٓ خ٘د کاٍپی٘تش جاّثی

 ٍ٘سد ٍتْی فشٍت ٍ٘ج٘د ٕای گضیْٔ تیِ اص .ؽ٘د ٍی تاص تیْیذ ٍی تق٘یش دس

  گضیْٔ ت٘اّیذ ٍی HTML ٍ٘سد جض تٔ ٍ٘اسد تَاً دس .کْیذ اّتخاب سا خ٘د ّظش

Warp long lines تضّیذ تیک سا.

 اعت ؽذٓ ٍؾخـ قشٍض دایشٓ تا تق٘یش دس کٔ continue دکَٔ سٗی عپظ

 ؽَا اص ٍجضا ای پْجشٓ دس ٍشٗسگشتاُ ّ٘ع تٔ ت٘جٔ تا ٍشدئ دسایِ .کْیذ کيیک

 اّتخاب سا save گضیْٔ تایذ رخیشٓ تشای .ؽ٘د ٍی عؤاه فایو کشدُ رخیشٓ تشای

.کْیذ





Print preview: ٍٔتِ چاپ قاتو فشٍت ٍی دٕذ اٍکاُ ؽَات  

  کيیک تا .تگیشیذ پشیْت آُ اص ٗ کْیذ ٍؾإذٓ سا خ٘د ّظش ٍ٘سد

  ّظشتاُ ٍ٘سد عایض ؽَا اص جذاگأّ ای پْجشٓ گضیْٔ ایِ سٗی کشدُ

  کيیک سا continue دکَٔ ٗ کْیذ اّتخاب سا آُ .ؽ٘د ٍی ع٘اه

  ایِ دس .ؽ٘د دادٓ َّایؼ ؽَا ّظش ٍ٘سد ٍتِ چاپی فشٍت تا کْیذ

  تٖیٔ تشای .ؽ٘د ٍی ظإش پشیْتش پْجشٓ اتٍ٘اتیک ع٘س تٔ ٍشدئ

  print گضیْٔ ٗسٗی کْیذ ٍؾخـ سا پشیْتش اعت کافی پشیْت

.کْیذ کيیک





Email: تشای .کْیذ اسعاه دٗعتاّتاُ یا خ٘د ایَیو تٔ سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍتِ ت٘اّیذ ٍی 

 .ؽ٘د ٍی َّایاُ  ؽکو ٍغاتق فشٍی .کْیذ کيیک Email گضیْٔ سٗی کاس ایِ اّجاً

send دکَٔ ٗسٗی کْیذ ٗاسد سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ایَیو آدسط email کْیذ کيیک.

آدرص ایًیم خٕد را ایُجا ٔارد کُیذ



 دس ای کيیذٗاژٓ جغتج٘ی عشیق اص کٔ تخؼ ٕایی اص اعتفادٓ :َکتّ

 عشیقٔ فقظ ٗ .اعت ؽکو َٕیِ تٔ ّیض ؽذٓ اّذ تاصیاتی ٕا کتاب ٍذت٘ای

 کٔ داّیٌ ٍی .اعت ٍتفاٗت کَی ّظش ٍ٘سد تخؼ دسّٗی ففذٔ تٔ سعیذُ

 ٕایی تخؼ ف٘ست تٔ ٕا کتاب ٍذت٘ای دس ای کيیذٗاژٓ جغتج٘ی ّتایج

 .ؽ٘د ٍی تاصیاتی داسد ٗج٘د آُ دس ّظش ٍ٘سد کيیذٗاژٓ کٔ ٕا کتاب اص

 ّؾاُ سا ٕا کتاب ٍذت٘ای دس ای کيیذٗاژٓ جغتج٘ی یک ّتایج تق٘یش دس

.اعت ؽذٓ گزاسی ّؾأّ تق٘یش سٗی ٍختيف ٕای قغَت .دٕذ ٍی





 ػالٗٓ تٔ .اعت ؽذٓ تاصیاتی فقو یا تخؼ ػْ٘اُ ؽاٍو ؽذٓ تاصیاتی تخؼ

.کْذ ٍی اسایٔ ّیض صیش ؽشح تٔ اعالػاتی

Authorsیا Editors: رکش قغَت دسایِ ٗیشاعتاساُ یا ٗ ّ٘یغْذگاُ اعاٍی  

.ؽ٘د ٍی

source: ُداسد قشاس آُ دس ؽذٓ تاصیاتی فقو کٔ اعت کتاتی ػْ٘ا.

publisher: فقو کٔ اعت کتاتی ّؾش عاه ٗ ّاؽش تٔ ٍشت٘ط اعالػات  

.داسد قشاسآُ دس ؽذٓ تاصیاتی

a



 ٍشت٘ط تْظیَات ت٘اّیذ ٍی قغَت دسایِ ٍ٘ج٘د ٕای گضیْٔ اص اعتفادٓ تا :َتایج ًَایغ تُظیى

 َّایؼ ػْ٘اُ فقظ کٔ کْیذ تؼییِ ت٘اّیذ ٍی view قغَت دس.دٕیذ اّجاً سا َّایؼ ّذ٘ٓ تٔ

ّاؽش ٗ کتاب ػْ٘اُ ّ٘یغْذٓ، ٍاّْذ ٍذسک اعتْادی اعالػات یا ٗ ؽ٘د دادٓ

My projects

 .ؽ٘د ٍی ٍْتقو ovid دس ؽَا ؽخقی پ٘ؽٔ تٔ ٍشت٘عٔ ٍذسک گضیْٔ، ایِ سٗی کيیک تا

  .کشد ّاً ثثت پایگآ دس تایذ اتتذا گضیْٔ  ایِ اص اعتفادٓ تشای کٔ تاؽیذ داؽتٔ ت٘جٔ فقظ

b

c



:صیشاعت ؽشح تٔ تخؼ دٗ ؽاٍو ّیض قغَت ایِ

Complete reference: کتاتؾْاختی اعالػات گضیْٔ ایِ سٗی کيیک تا  

.گیشد ٍی قشاس اختیاستاُ دس ؽذٓ تاصیاتی کتاب دستاسٓ کاٍو تشی

Ovid full text: کتاتؾْاختی اعالػات گضیْٔ ایِ سٗی کيیک تا 

.یافت خ٘إیذ دعت کتاب ٍتِ تَاً ٍذت٘ای دستاسٓ کاٍو تشی

d



 اعتفادٓ ؽذٓ تاصیاتی ّتیجٔ چْذیِ اص صٍاُ ع٘سٌٕ تٔ ٕغتیذ ٍایو چْاّچٔ

 چْذ یا دٗ تایذ اتتذا کاس ایِ تشای .اعت ٍْاعة تشایتاُ اتضاسٕا ایِ کْیذ

 ٗ کْیذ اّتخاب آّٖا تاکظ چک دس صدُ تیک تا سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ٍذسک

.تکاستشیذ سا اتضاسٕا ایِ خ٘د ّیاص اعاط تش عپظ

.اعت آٍذٓ ادأٍ دس ٕشکذاً ت٘ضیذات

e





 اّتخاتی ،ٍذاسک کتاتؾْاختی اعالػات  عشیق اص تا دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا تٔ گضیْٔ ایِ اص اعتفادٓ

  ؽکو ٍغاتق ای پْجشٓ گضیْٔ ایِ سٗی کيیک تا.تگیشیذ پشیْت جَؼی دعتٔ ف٘ست تٔ سا خ٘د

 دٕیذ اّجاً سا خ٘د ّظش ٍ٘سد تْظیَات تق٘یش سٗی  ت٘ضیذات تٔ ت٘جٔ تا .ؽ٘د ٍی ظإش

print گضیْٔ سٗی ٗعپظ preview ٔدادٓ َّایؼ کْیذ ٍی ٍؾإذٓ تق٘یش دس کٔ ای ففذ 

.دٕیذ اّجاً سا پشیْت ػَيیات file  ٍْ٘ی اصprint اص اعتفادٓ تا ت٘اّیذ ٍی داه .ؽذ خ٘إذ







.کْذٍذاسک  اّتخاتی ؽَا سا تٔ آدسط ایَیو ٍ٘سد ّظشتاُ اسعاه ٍی ؽْاختی اعالػات کتاب 

  تٔ سا ؽذٓ اّتخاب ٍذاسک کتاتؾْاختی اعالػات دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا تٔ گضیْٔ ایِ

Citation ّشً افضاسٕای manager ٍاّْذ endnote ٍْتقو خ٘د کاٍپی٘تش دس ؽذٓ ّقة  

  تاص ؽکو ٍغاتق ای پْجشٓ کْیذ کيیک گضیْٔ ایِ سٗی اتتذا کاس ایِ اّجاً تشای .کْیذ

.ٍی ؽ٘د







اىثتٔ تشای اعتفادٓ اص  . اسعاه ٍی کْذ ovidٍذاسک اّتخاتی سا تٔ پ٘ؽٔ ؽخقی ؽَا دس 

.ایِ گضیْٔ تایذ دس ایِ پایگآ ثثت ّاً کْیذ

کيیک سٗی ایِ گضیْٔ ٍ٘جة ٍی ؽ٘د کٔ فقظ ٍذاسک اّتخاتی ؽَا سٗی ففذٔ َّایؼ 

. دادٓ ؽ٘د ٗ تاقی ٍ٘اسد کٔ تیک ّضدٓ ایذ اص فٖشعت َّایؼ دزف ٍی ؽ٘د



ّ ای  (Multimedia)چُذرطاَ



Multimedi
چٌذ رساًَ ای

 کٔ تفاٗت ایِ تا ٕاعت تخؼ عایش َٕاّْذ قغَت ایِ دس جغتج٘ ّذ٘ٓ

 اختیاسکاستشاُ دس سا ٕا کتاب تٔ ٍشت٘ط فیيٌ  کاٍو، ٍتِ اسایٔ تش ػالٗٓ

 ٍشت٘عٔ فیيٌ ت٘اُ ٍی DOWNLOAD سٗی کيیک تا کٔ دٕذ ٍی قشاس

 ؽذٓ گزاسی ػالٍت ؽکو دس آُ ٍختيف ٕای قغَت.کْیٌ دسیافت ّیض سا

.اعت



سعأّ ٕای ٍشتثظ تا 

ٍذسک تاصیاتی ؽذٓ

داّي٘د فایو ٍاىتی ٍذیا

ٍتِ کاٍو ٗ عایش اتضاس اعتفادٓ اص ٍقاىٔ 

کٔ دس تق٘یش تؼذ ّؾاُ دادٓ ؽذٓ اعت، 

.دس اختیاس ؽَا قشاس ٍی گیشد



يتٍ کايم يقانّ

اتشار اطتفادِ اس يقانّ

اَتقال تصأیز يٕجٕد در 

يقانّ تّ فایم پأرپٕیُت



My Workspace (فضای کار ػخصی)



هحیط کار ضخصی ایجاد کٌین؟ ovidچگوًَ در 

  یک ٗ کْیذ ّاً ثثت عایت دس کٔ اعت ایِ قذً اٗىیِ ؽخقی، فضای ایجاد تشای

  ایِ اّجاً تشای .کْیذ دسیافت سا خ٘د تٔ ٍخق٘ؿ ػث٘س کئَ ٗ کاستشی ّاً

my سٗی ؽکو ٍغاتق کاس work spaceکيیک  ففذٔ تاالی آتی ّ٘اس اص  

  تٔ ٍخق٘ؿ ػث٘س کئَ ٗ کاستشی ّاً ایجادتشای ؽکو ٍغاتق عپظ .کْیذ

create گضیْٔ سٗی خ٘د a new personal account ایِ دس .کْیذ کيیک  

  سا اعالػات تق٘یش ٍغاتق .ؽ٘د ٍی تاص تؼذ تق٘یش ٍاّْذ ای پْجشٓ ٍشدئ

 ٗاسد تشتیة ایِ تٔ .کْیذ کيیک create گضیْٔ سٗی آخش دس ٗ کْیذ ٗاسد

.ؽ٘یذ ٍی خ٘د ؽخقی فضای







هحیط اصلی صفحَ وارد وهستقیوا ضذٍ اًجام ضوا ًام ثبتcreateدکوَ روی کلیک با

 دُذ هی قرار اختیارتاى در هفیذی ابسارُای و اهکاًات فضا ایي ضویذ هی خود ضخصی کار

 خذهات و دریافت ، اطالعات وهذیریت پردازش سازی، رخیرٍ بَ تواًیذ هی آى اساش بر کَ

ALERT) هاًٌذ جاری رساًی اطالع , RSS) بپردازیذ دست ازایي وهواردی.

.ىیْک افيی قشاس داسد کٔ ٕشکذاً تٔ ف٘ست ٍجضا ؽشح دادٓ ؽذٓ اعت 4دس ایِ ففذٔ 

يؼزفی تخغ ْا ٔايکاَات يحیظ کار ػخصی





My projects

  اٍکاُ تٔ ٍتؼذد، ٕای پ٘ؽٔ ایجاد تا ت٘اّیذ ٍی ؽَا تخؼ ایِ دس

  خ٘د ؽخقی فضای دس آُ ٍذیشیت ٗ اعالػات عاصی رخیشٓ

  ت٘اّیذ ٍی ٍجضا ٕای پ٘ؽٔ دس اعالػات تْذی عثقٔ تا .ؽ٘یذ ٍجٖض

  ٕای قغَت .کْیذ دّثاه صٍاُ ٌٕ ع٘س تٔ سا ٍتؼذدی ٕای پشٗژٓ

.اعت ؽذٓ گزاسی ّؾأّ تؼذ تق٘یش سٗی تخؼ ایِ ٍختيف



a

c

e

d

b



 رخیرٍ بَ هتعذد، ُای پوضَ ایجاد با تواًیذ هی ضوا بخص ایي در

.بپردازیذ خود ضخصی فضای در آى هذیریت و اطالعات سازی

a





 تشای جذیذی پ٘ؽٔ داسیذ ققذ اکُْ٘ کْیٌ فشك

  سٗی کاس ایِ تشای .کْیذ ایجاد دیگش پشٗژٓ یک

 ؽذٓ ٍؾخـ قشٍض دایشٓ تا کActionٔ  گضیْٔ

 ؽکو ٍغاتق کؾ٘یی ٍْ٘ی یک .کْیذ کيیک اعت

 تق٘یش سٗی ت٘ضیذات تٔ ت٘جٔ تا .ؽ٘د ٍی تاص

 صیش یک یا ٗ جذیذ پشٗژٓ یک خ٘د تشای تؼذ،

.تغاصیذ قثيی ٕای پ٘ؽٔ صیش پ٘ؽٔ





.  رخیشٓ پشٗژٓ ٕای آسؽی٘ی اعتٍذو              

Ovid ٔاص سا تق٘یشی یا ٍتْی فایو ٍگاتایت 50 دجٌ تا کٔ دٕذ ٍی اٍکاُ ؽَا ت 

 ایِ .کْیذ اضافٔ ؽخقی کاس ٍذیظ دس ٍ٘ج٘د ٕای پ٘ؽٔ تٔ خ٘د ؽخقی کاٍپی٘تش

.دٕذ ٍی َّایؼ ؽَا تٔ سا صٍیْٔ آُ دس اعتفادٓ دجٌ ٍیضاُ تقشی ف٘ست تٔ قغَت

b

c

b

c



  یک کٔ ْٕگاٍی .اعت ؽذٓ پاک ٍٗ٘اسد ٕا پ٘ؽٔ ّگٖذاسی ٍذو تخؼ ایِ

 سٗص 30 ٍذت تشای کْیذ، پاک سا آُ دس ٍ٘ج٘د ٍذاسک اص تخؼ یا ٗ پ٘ؽٔ

 دٗتاسٓ تت٘اّیذ ّیاص ٗ تَایو ف٘ست دس تا ؽ٘د ٍی ّگٖذاسی قغَت ایِ دس

.کْیذ ادیا سا آُ

d

يحم َگٓذاری يذارک ٔ فایم ْای پاک ػذِ

ّ ْای پاک ػذِ يحم َگٓذاری پٕػ

d



ُ ٕا ٍذت٘یات ٍقذاس ٗ پ٘ؽٔ ٕا تؼذاد اگش  اعت یافتٔ افضایؼ آ

 کشدٓ ایذ رخیشٓ قثال کٔ خافی ٍذسک یافتِ تٔ قادس ٗ

 کيیذٗاژٓ اعاط تش تخؼ ایِ اص اعتفادٓ تا ت٘اّیذ ٍی ّیغتیذ،
.کْیذ ایجاد سا خاؿ پ٘ؽٔ یک یا ٗ پ٘ؽٔ ٕا کيیٔ ٍذت٘یات

e

e



My Searches & Alerts

  تْظیٌ Alert ٗ ؽذٓ رخیشٓ جغتج٘ی ّگٖذاسی ٍذو تخؼ ایِ

  ٍفًٖ٘ چْذ تا اتتذا اعت تٖتش تخؼ ایِ ٍؼشفی اص پیؼ .اعت ؽذٓ

.ؽ٘یذ آؽْا ٗعشٗیظ



RSS

 ٍخفف افغالح ایِ .اعت ٗب  ٍٗذت٘ای اخثاس ت٘فیف تشای ایْتشّتی سعاّی آگإی عشٗیظ یک

Really ػثاست simple Syndication اعت.  

 کاس تٔ ٗب کاستشاُ تٔ آّالیِ ّاؽش یک عشیق اص جذیذ ٗاعالػات اخثاس ت٘صیغ تشای عشٗیظ ایِ

 ؽذٓ ت٘صیغ ٍذت٘ی خ٘اّذُ قاتيیت کٔ خافی افضاس ّشً یا ٍشٗسگش اص اعتفادٓ تا کاستش یک .ٍی سٗد

 ؽاٍو ػٍَ٘ا RSS افيی ٕای کاستشد .کْذ دسیافت سا ٍغاىة آُ ٍیت٘اّذ تاؽذ، داؽتٔ سا ؽکو ایِ تٔ

:اعت ٍ٘سد دٗ

یکذیگش دس ٕا عایت ٗب ػْاٗیِ تشیِ تاصٓ َّایؼ-1

 افضاسٕای ّشً اص اعتفادٓ تا ؽَا، ػالقٔ ٍ٘سد ٕای عایت اص اعالػات اخثاسٗ تشیِ جذیذ دسیافت -2

 خ٘اّذRSS آّٖا اص اعتفادٓ تا ت٘اُ ٍی کٔ داسّذ ٗج٘د صٍیْٔ ایِ دس تغیاس ٕای افضاس ّشً اکُْ٘ .ٗیژٓ

.اّذ ؽذٓ ٍجٖض اىکتشّٗیکی خ٘اّی RSS  عیغتٌ تٔ ّیض ایْتشّتی ٍشٗسگشٕای تاصگی تٔ اٍا

 



Alert

 ٗ اخثاس کٔ تفاٗت ایِ تا داسد، RSSتا ٍؾاتٔ کاٍال کاستشدی

  خ٘اّذُ تشای ٗ کْذ ٍی اسعاه ؽَا ایَیو تٔ سا جذیذ اعالػات

.ّیغت خافی افضاس ّشً اص اعتفادٓ تٔ ّیاصی آّٖا



Save searches 

 ؽذٓ اّجاً جغتجٕ٘ای کٔ دٕذ ٍی سا اٍکاُ ایِ ؽَا تovidٔ پایگآ 

 ٍی ٍ٘جة اٍکاُ ایِ .کْیذ رخیشٓ تاؽذ دىخ٘إتاُ کٔ ُ صٍا ٕش تا سا

 دسیک جذیذتش ّتایج دسیافت ٗ پایگآ تٔ خ٘د تؼذی ٍشاجؼات دس ؽ٘د

.ّثاؽذ ّیاص ٍجذد جغتج٘ی تٔ خ٘د خاؿ ٍ٘ض٘ػی صٍیْٔ



My eTocs
My eTocs دس ؽخقی فضای اص دیگشی قغَت ovid آّٖا تشای کٔ ؽَا ػالقٔ ٍ٘سد ٕای ژٗسّاه .اعت  

Alert ٌگضیْٔ سٗی تخؼ ایِ دس اگش .گیشّذ ٍی قشاس تخؼ ایِ دس ایذ کشدٓ تْظی My eTocs کْیذ، کيیک 

 دس ؽّ٘ذ اسعاه آُ تٔ ٕا Alert ٍایيیذ کٔ ایَیيی آدسط .کشد خ٘إیذ صیشٍؾإذٓ تق٘یش ٍغاتق ای ففذٔ

.کْیذ کيیکEnter دکَٔ سٗی ٗعپظ کْیذ ٗاسد ٍشت٘عٔ تاکظ

.آدسط ایَیو خ٘د سا ایْجا ٗاسد کْیذ



 ّظش ٍ٘سد ّؾشیٔ چْذ یا یک ٍ٘ج٘د، ّؾشیات فٖشعت تیِ اص ؽکو تٔ ت٘جٔ تا تؼذ ٍشدئ دس

 ٍشادو کاس ایِ اّجاً تشای .کْیذ اضافٔ خ٘د ػالقَْذی ٕای فٖشعت تٔ ٗ کْیذ اّتخاب سا خ٘د

.کْیذ دّثاه سا صیش

 اص تیؼ اّتخاب تشای .کْیذ اّتخاب ٍ٘ج٘د فٖشعت اص سا خ٘د ّظش ٍ٘سد ژٗسّاه چْذ یا یک -1

.کْیذ اّتخاب سا ّظش ٍ٘سد ژٗسّاه ٍ٘ط کَک تا ٗ داؽتٔ ّگٔ سا کْتشه کيیذ ژٗسّاه، یک

 سٗی تاؽذ ىیْک تذُٗ ٗ عادٓ ؽ٘د ٍی اسعاه ؽَا ایَیو تٔ کٔ ٕایی ٍتِ خ٘إیذ ٍی اگش -2

Addدکَٔ textٗ ٔفشٍت تا ٍایيیذ چْاّچ HTML دکَٔ سٗی ؽ٘د اسعاه Add HTMLکيیک 

.کْیذ ٍْتقو تاال تاکظ تٔ سا خ٘د اّتخاتی ٕای ژّٗاه ٗ کْیذ

.کْیذ کيیک اعت ؽذٓ ٍؾخـ قشٍض دایشٓ تا تق٘یش دس کٔ Update دکَٔ سٗی آخش دس -3





 Install Toolbar

MY اص تخؼ آخشیِ Workspace تا کٔ اعت ؽذٓ تؼثیٔ افضاسی ّشً قغَت ایِ دس  

ovid ػْ٘اُ تا ای گضیْٔ آُ ّقة –Add to MY projects ٔافضٗدٓ ؽَا ّ٘اساتضاس ت 

 ٍایيیذ ٗ ٕغتیذ جغتج٘ ٍؾغ٘ه دیگشی ٕای عایت دس چْاّچٔ تشتیة ایِ تٔ .ؽ٘د ٍی

 اّتقاه OVIDدس ؽخقی فضای دس ٍ٘ج٘د ٕای پ٘ؽٔ تٔ سا ٗب اص ففذاتی یا ففذٔ

  گضیْٔ سٗی ّ٘اساتضاس ایِ ّقة تشای .تگیشیذ کَک اتضاس ایِ اص ت٘اّیذ ٍی دٕیذ،

Install Toolbar کْیذ کيیک.  

 ای گضیْٔ دٗ اص یکی خ٘د ٍشٗسگش تٔ ت٘جٔ تا داه .ٍی ؽ٘د تاص تؼذ تق٘یش ٍغاتق ای پْجشٓ

 ایِ تٔ .کْیذ اّتخاب افضاس ّشً داّي٘د تشای اعت ؽذٓ ٍؾخـ قشٍض ٍشتغ تا تق٘یش دس کٔ سا

.ؽذ خ٘إذ ّقة ؽَا تشٗصس سٗی اتضاس ّ٘اس ایِ تشتیة
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Primal Pictures ِاعالػات ٗ ٕا دادٓ اعاط تش سا اّغاُ تذُ آّاتٍ٘ي تؼذي عٔ ٍذىٖاي اص ماٍو ٍجَ٘ػٔ اٗىی  

  .اعت OVID جغتج٘ي ٍذیظ دس دعتشط قاتو مٔ اعت مشدٓ ایجاد پضؽني ؽذٓ اعنِ ٗ ؽنافي ماىثذ

 Primal Pictures on Ovid اي چْذ اجَاىي دیذ یل ٔ   اّغاُ تذُ آّاتٍ٘ي اص اّفؼاىي ٗ فؼو ٗ دیْاٍیل سعاّ

 ٗ ؽذٓ ػشضٔ تؼذي عٔ ٕاي اّیَیؾِ تق٘ست مٔ اعت آٗسدٓ فشإٌ سا  (پا اّگؾتاُ ّ٘ك تا عش اص دقیق تغ٘س)

 ت٘عظ مٔ ٍتْي ت٘ضیذات ٗ تاىیْي تقاٗیش .ٍي دٕذ َّایؼ سا جشادي ؽی٘ٓ ٕاي ٗ Biomechanicػَينشد

   .مْذ ٍي ماٍو سا ٍذىٖا ٗ ٕا اّیَیؾِ اعت، ؽذٓ تٖیٔ تخققي ٍختيف ٕاي صٍیْٔ دس تشجغتٔ ٍتخققاُ

 تذُ اص ّادیٔ چْذ یا ٍجضا اسگاُ یل سٗي تش اّغاّي، پایٔ آّاتٍ٘ي اّفؼاىي ٗ فؼو یادگیشي ٍذىٖاي دٕي پ٘ؽؼ

Primal فشد تٔ ٍْذقش ٗیژگیٖاي ایِ .داسّذ تَشمض اّغاُ Pictures،ٔپشعتاساُ ، پضؽناُ  داّؾج٘یاُ، ت ٗ 

  مَل ت٘اّذ ٍي ٕغتْذ، آّٖا دّثاه تٔ مٔ اعالػاتي تٔ  یافتِ دعت  ٗ مؾف دس تٖذاؽتي ٍشاقثتٖاي ٍتخققاُ عایش

.َّایذ ؽایاّي
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:هوضوعات تحت پوضص

ارتٕپذي•

يزتٕط تّ درياٌ اطتخٕآَا ٔ ياْیچّ ْا  پشػكي •

(Osteopathic Medicine  )

پاتٕنٕژي •

پشػكي يزتٕط تّ تّ درياٌ تیًاریٓاي پا •

دطتیاري پشػك •

فیشیٕنٕژي •

عة ٔرسػي •

( درتزگیزَذِ آيٕسع ٔرسػكاراٌ) ػهٕو ٔرسػي •

درياٌ تز پایّ طیظتى ػصثي •

  (Chiropractic) ياطاژ درياٌ تّ عزیقّ •

كار درياَي•

آَاتٕيي •

فیشیٕتزاپي •

دَذاَپشػكي •

سَاٌ ٔ سایًاٌ •

در يٕرد حزكت ياْیچّ ْا  يغانؼّ •

·رادیٕنٕژي •

پشػكي •

آَاتٕيي اػصاب •

پشػکی اعفال •

پزطتاري •

يايایي •

جزاحي•




