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 .است جهان سراسر در متخصص ميليونها براي ضروري و مهم اطالعاتي منبع يک

 و متن تمام اطالعات از جهان الکترونيکي مجموعه بزرگترين منبع اين

 دايرکت ساينس نظر به .بردارد در را پزشکي و فناوري علوم، زمينه در کتابشناختي

 حل راه يک در گذاري سرمايه معني به منبع اين خريد براي گذاري سرمايه

  زمانيکه از .يافت خواهيد اعتماد قابل شريک يک را آنها شما و است تکاملي

Sciencedirect از وب اطالعاتي پايگاه يک از شد، عرضه بازار به 1997 در 

 و فني علمي، متون از جهاني کننده فراهم بزرگترين به الزوير الکترونيکي مجالت

   .است يافته تکامل (STM Literature)  پزشکي

 Sciencedirect درباره



  مجوز و دسترسي
 

  ...و الزوير همچون معتبر ناشران از کتاب11000 و مجله 2500 از بيش  

  سري هاي دستنامه ،Lancet مانند معتبر مجالت عناوين شامل

  11 از بيش به توانند مي کاربران .است SD در دسترس قابل ...و اقتصاد

 از چکيده رکوردهاي ميليون 95 از بيش و متن تمام مقاله ميليون

  مجالت در آنکه از قبل مقاالت .يابند دسترسي  علوم هاي حوزه تمام

  ويژگي و هستند دسترس قابل پيوسته بصورت شوند منتشر چاپي

  .کند مي متمايز چاپي مجالت از را آنها پيوسته مجالت اي چندرسانه
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در صورت عضویت ، 

کدکاربری و کلمه عبور خود را 

 در این قسمت وارد می کنیم

جستجوی ترکیبی یا 

 پیشرفته

فهرست الفبایی کتابها 

 و نشریات

حوزه و رشته مربوط به در جدیدترین اطالعات علمي دریافت 

 Email خود از طریق

Search Alert -۱  کلید واژه نتایج جستجو در رابطه با
 . مورد نظر شما را به طور مرتب به اطالع مي رساند

Topic Alerts -۲  شما نتایج انتخابي   موضوعدر رابطه با

 جدید را به اطالع مي رساند

Volume/Issue Alerts -۳  مجله فهرست مندرجات
 .شما را قبل از انتشار به اطالع شما مي رساندانتخابي 

Citation Alerts – ۴  در صورتیکه مقاله انتخابي شما

قرار گیرد به شما اطالع مورد استناد مقاله اي دیگر توسط 

 میدهد



   Sciencedirectاستراتژيهاي جستجو در *

AND  :  براي ترکيب دو مفهوم مي آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت
جستجو قرار گيرد، رکوردهايي را بازيابي مي کند که هر دو کليد واژه را با هم 

 .داشته باشد

 OR :  رکوردهايي را بازيابي    اي ترکيب کليد واژه هاي مشابه به کار مي رود وبر
 .مي کند که که يک يا هر دو کليد واژه را در خود داشته باشد

 AND NOT :  براي جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار مي رود و هر
را بازيابي مي کند که کليد واژه اول  وقت بين دو کليد واژه به کار رود، رکوردهايي

 .دولي کليد واژه دوم را نداشته باش درا داشته باش

 

 



اين کاراکتر در کليدواژه مورد جستجو، جايگزين يک يا چند حرف می شود و کليدواژه ها را با   * : 
 . امالی گوناگون بازيابی می کند

 .را بازيابی می کند woman  ,womenکلمات  n*wom :مثال
با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليدواژه يا کليدواژه ها ، کليه کلمه هايی که از لحاظ :  !  

 .اماليی ريشه يکسانی با کليد واژه مربوطه دارند بازيابی می شوند 
نيز بازيابی می   behaviour ,behaviouralکلمات  Behav! با جستجوی کليدواژه :مثال
 . شوند

به عنوان  زمانی که بخواهيد يک عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده می کنيد  : " "
 .  "bondi mass"مثال

 .، تلفظ انگليسی آنها وارد کنيد آلفا يا بتابرای جستجوی حروف يونانی مانند 
 .آنها را در يک خط يکسان وارد کنيد انديس باال و پايينبا برای جستجوی کليدواژه ها 

 .را وارد کنيد  H2O  ، کلمه H2Oبرای جستجوی : مثال
برای جستجوی صورتهای جمع کلمات با قاعده ، وارد نمودن خود کلمه کافی است تا صورتهای  

 .جمع آن را نيز جستجو نمايد
 .را نيز بازيابی می کند city ,cities ,city's ,citiesکلمات  city: مثال

 



جستجوی ساده *
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جستجوی یک کلیدواژه 

 براساس همه فیلدها

 

 جستجو براساس نام نویسنده 

 

جستجو براساس نام نشریه 

 یا کتاب

 

جستجو براساس مشخصات 

 نشر

 

 جستجوی پیشرفته  یا ترکیبی 



جستجوی پیشرفته یا *
ترکیبی

جستجوی دو کلیدواژه به طور 

همزمان در فیلدهای مختلف با امکان 

 ANDترکیب آنها توسط عملگرهای 

, OR , NOT 

 , ANDعملگرهای 

OR , NOT جستجو جهت تعیین   فیلدهای

موقعیت کلیدواژه ها در اطالعات 

 کتابشناختی 

 تعیین دامنه موضوعی 

برای تعیین بیش از یک دامنه 

را گرفته  و  Ctrlموضوعی کلید 

موضوع مورد نظر را انتخاب 

 نمائید

تعیین محدوده زمانی 

 جستجوی اطالعات



 تعداد نتايج يافت شده   بررسی امکانات و وضعیت نتایج جستجو
و  نمايش استراتژی 

 جستجو

مرور فهرست ، متن و استنادات 
و تهيه انواع فايلهای   مقاالت

 خروجی

تخصصي و محدود کردن 
 نتايج جستجو 



جستجوي مجدد در نتايج يافت شده  براي  
محدود يا تخصصي کردن رکودهاي يافت 

 شده
محدود يا تخصصي کردن  

 براساس نوع مدرک
 

محدود يا تخصصي کردن  
 براساس عنوان مدرک

 

محدود يا تخصصي کردن  
 براساس دامنه موضوعي مدرک

 

محدود يا تخصصي کردن  
 براساس سال انتشار مدرک

 



دریافت اطالعات جدید پایگاه  در رابطه  
با جستجوی کاربر از طریق سرویس  

ALERT 

ذخیره رکوردهای یافت شده در  
 صفحه شخصی کاربر در پایگاه 



 نشرياتليست الفبايي و موضوعي عنوان کتابها و 

مشاهده لیست کتابها و 

نشریات براساس فهرست 

 الفبایی 

مشاهده لیست کتابها و نشریات 

 براساس فهرست موضوعی



مشاهده ليست کتابها و نشريات 
 شخصي کاربر

تفکيک فهرست مدارک  
براساس متن کامل و 

   چکيده

 براساستفکیک فهرست مدارک 

کتاب یا نشریه و )نوع مدرک 

 (کتب مرجع 

وضعيت  اشتراک يا 
 عدم اشتراک منبع 

نسخه چاپي زير 
 چاپ مي باشد



 مشاهده وضعيت آرشيو و شماره جاري نشريه

مشاهده آرشيو نشريه 
 براساس سال ، دوره و شماره 

اضافه نمودن اين مجله به ليست  
 مجالت انتخابي خود

ارائه اطالعاتي در زمينه مجالت مرتبط با اين مجله ، 
شرايط ارسال مقاله ، نحوه خريد و سفارش ، ارتباط با 

 ....هيات تحريريه و سردبير و 



با سپاس از توجه شما
 


