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دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشت درماني بوشهر

دانشكده پيرا پزشكي

گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي

سيده زهرا منصوريان

دانشجوي كارشناسي كتابداري و اطالع رساني پزشكي
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معرفي پايگاه
ovid sp                    



يكي از معروفترين پايگاههاي اطالعاتي است كه امكان جستجو در زمينه هاي �
پزشكي و بهداشتي را در يك محيط يكپارچه فراهم مي كند

به حداكثر رساندن دقت جستجو و   OvidSPازابزار و ويژگي هاي منحصر به فرد �
.بهره وري، و ساده سازي و سرعت بخشيدن به تجزيه و تحليل است

.كتاب را داراست 60كتابهاي الكترونيك و آرشيو 4،500بيش از �
پايگاه اطالعاتي كتابشناختي و تمام متن را داراست100بيش از �



Ovid  اين حوزه  هاي موضوعي را پوشش مي دهد

رشته هاي پزشكي و مراقبت هاي �

بهداشتي 

كشاورزي و علوم غذايي�

مهندسي زيستي و بيوتكنولوژي�

پزشكي باليني�

علوم كامپيوتر و فناوري�

دندان پزشكي�

طب مبتني بر شواهد�

زمين شناسي�

علوم زيستي�

مغز و اعصاب �

و روانپزشكيروانشناسي �

علوم اجتماعي و علوم انساني�

علوم فني و مهندسي�

دامپزشكي�

جانور شناسي�

فيزيك�

فلسفه و مذهب�

داروسازي�

پرستاري�



�OVID    بخشي ازhealthWolters Kluwe پيشرو در ارائه دهنده اطالعات براي ،
. دانشجويان، متخصصان و موسسات در پزشكي، پرستاري، بهداشت و داروخانه است



تاريخچه

.به عنوان یک نرم افزار کوچک راه اندازی شد 1988در سال �
�OVID  یکی از اولين شرکت ھای تجاری به رسميت شناخته شده است که قابليت

گسترش فن آوری اط1عات باسرعت با/ را دارد
�Ovid  از ابتدای آغاز کار خود به  کمک کتابداران و محققان  اط1عات امده است.
امروز، ميليون ھا نفر از مدیران اط1عات، محققان، دانشجویان و پزشکان در سراسر �

دسترسی دارند و از آن برای  تکميل پژوھش، اط1ع رسانی ، بھبود ovidجھان به 
بخشيدن به مراقبت از بيماران ، اکتشافات جدید و افزایش تحقيقات در حال انجام 

.استفاده ميکنند



�OVID  يك سازمان جهاني است، دفتر مركزي آن  در نيويورك است كه با دفاتر در سراسر
.  جهان در ارتباط است

آدرس سايت  �

�www. ovidsp.ovid.com 

 
 



�OVID  یک سازمان جھانی است، دفتر مرکزی آن  در نيویورک
.  است که با دفاتر در سراسر جھان در ارتباط است

آدرس سایت �
�www.ovidsp.tx.com 

 
 



انواع جست و جو

� Basic Search ”جستجو ساده“

� Advanced search ”جستجو پيشرفته“

�Search tools ”ابزار جستجو“

� Find citation ”استناديابي“

� Search Fields“جستجوي فيلد“

� Mapping Display“نمايش نقشه“

� Multi– Field search“جستجوي چند فيلدي“
















