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Science Direct

Science DirectاطالعاتارائهبراياطالعاتيبانكیكElsevierو

لیستدرمروروجستجوامكانSDدر.باشدميوابستهناشران

.داردوجودمرجعآثارومجالتكتابها،

ScienceDirect covers about 24.4% of the world’s full-text 

scientific, technical and medical (STM) information across 

24 fields of science



Science Direct

 ScienceDirect contains over 10 Million peer reviewed 

article

 11 million researchers worldwide have access to 

ScienceDirect.  

 36 full text downloads every second during an average 

working day.

 Since Launch science direct has put an average of two 

articles every minute



Science Direct

 10 million full-text articles from 2,500+ Elsevier journals

 23 Subject Collections 

 Backfiles dating back to 1823

 Early access to preprints via Articles in Press

 90+ Reference Works

 141 Book Series in 6 packages (63 titles)

 6 series Handbooks (164 volumes)

 5,300 eBooks



SDتعداد منابع موجود در 



SDموضوعات اصلي در پايگاه 



SDفراواني موضوعات اصلي در 



Science Direct

آدرسبه،SDاطالعاتيپایگاهدرجستجوبراي

www.sciencedirect.comكنیدمراجعه.

پروندهایجادباوکردهتکمیلرانامثبتفرموانتخابراRegisterگزینه

ازلیستیایجادجستجوها،کردنذخیرهمانندامکاناتیاز(profile)شخصی

جستجوتاریخچهایجادو(Alerts)رسانیآگاهیسیستمعالقه،موردنشریات

.نمایید

شگاهدانیاسازمانتوسطكهمقاالتيازاستفادهامكانقسمت،ایندرعضویت

انتخاببابعديمراجعاتدر.كندنميفراهمرااندنشدهخریداريمتبوع

ازتوانميخودعبوررمزوكاربريشناسهكردنواردوLoginگزینه

.نموداستفادهقسمتاینامكانات

http://www.sciencedirect.com/


چگونه باید ثبت نام کرد؟

ه  .  را انتخاب کنید Registerگزین



SciVerse

خیرا   ها ظورب يمن جو ست نج هوهمزما چ كپار يی سترساز يد س

ه هایب ه العاتیپایگا Scienceاط Direct, Scopus, Scirus,

SciTopicsمحیطSciVerseه جودب ستآمدهو ن.ا يای جو ست ج

ن يدرهمزما نتحتمحیط يشامل،Hubعنوا ها ابزار

جو ست يجدید،مطالبكشفوج جتمعمحتوا هوم مب سه هپیو ت

مو ر ين ها ختلفافزار جراقابلم يا .باشدم



SDانواع جستجو در 

Scienceپایگاهدر Directهمچنینوموضوعیجستجویامکان

.داردوجود(Browse)انتشاراتلیستمرور

:كليدواژه اساس بر جستجو

 Quick Search

 Advanced Search

 Expert Search



(Quick Search)جستجوی سریع  

دوجومختلففیلدهايدرجستجوكردنمحدودامكانسریع،جستجویقسمتدر

درراآنهابایدشوند،جستجوهمدركنارالزاما واژههاكلیدبخواهیدچنانچه.ندارد

،گیومهدردادنقراربدونdepthوvehicleكلمةدو.دهیدقرارکروشهیاوگیومه

vehicle"صورتبهاگرلیوميكندبازیابيشمابرايرازیاديركوردهاي

depth"دارندهمكناردرراكلمهدواینكهركوردهایيبهجستجوشود،وارد

.ميشودمحدود



(Advanced Search)جستجوی پیشرفته  

 AdvancedباالیصفحهویاانتخابدرSearchباانتخابگزینة

Search،واردصفحهجستجویدرگوشهسمتراستصفحه

.پیشرفتهشوید



(Advanced Search)جستجوی پیشرفته  

Includeدر قسمت 

ه با انتخاب گزین

Journals ، ن امكا
جستجو در 

الت و  مجموعه مج
با انتخاب گزینه

All Books ن امكا
جستجو در كتب 
م  ه ن ناشر فرا ای

.میشود

ي و محدودة  ضوع زمینة مو
ص  ي را مشخ کنیدسال

ک ) ش از ی برای انتخاب بی
ضوعی  از  زمینة مو

ctrl+clickاستفاده نمایید)



(Advanced Search)جستجوی پیشرفته  

ي استفاده از فیلدهابا 
مختلف از قبیل 

Authors, Journal Name 

Title, Abstract, می
ن  ي خود راتوا جستجو

چكیده، نام  در عنوان، 
ه و غیره محدود  مجل

.  كرد



(Advanced Search)جستجوی پیشرفته  

Recall Search:انتخابباآن،نمودنذخیرهوجستجوانجامازبعد

Recallگزینه Searchکنیدمشاهدهراشدهذخیرههایجستجولیست.

.شودميفراهمElsevierكتابهايدرجستجوامكان،Booksگزینهانتخاببا
وموضوعيزمینهكردنمحدودبرايامكاناتيباال،مانندنیزقسمتایندر

.داردوجودكتابهاساليمحدوده

ویدئوهايوجداولتصاویر،درجستجوامكان،Imagesگزینهانتخاببا

انامكقبليقسمتهايمانندنیزاینجادر.شودميفراهمپایگاهایندرموجود

وجودموضوعاتوساليمحدودهمدرك،نوعاساسبرجستجوكردنمحدود

.دارد



(Expert Search)جستجوی خبره 

الوهخبره،جستجویدر ه،جستجویقابلیتهایبرع نامکپیشرفت فرمولا

صهایبندی هابرایپرانتزازاستفادهمانندترکیبیوخا یراهبرد

هامنطقیترکیبومتفاوتجستجوی هایباآن ظرمدبولیعملگر .استن

يدر يمانندنیزخبرهجستجو ه،جستجو نپیشرفت ردجستجوامكا

الت، ه.داردوجودتصاویروكتابهامج يب يزیرمثالها نواردبرا كرد

يكلیدواژه يدرها هخبرهجستجو .كنیدتوج

"kidney disease" OR "renal failure"

morphine AND ganglia) OR tumor )



(Expert Search)جستجوی خبره 



نکاتی در ارتباط با جستجو

آندبایعبارت،یكجستجويبرايايكلیدواژهجستجويانواعدر

.دهیدقرار{}یا""داخلراعبارت

heart"كردنواردبا attack"نایالزاما كهشودميبازیابينتایجي

نقطهعالئمجستجویي،چنیندراندگرفتهقرارهمكناردركلمهدو

از"heart-attack"جستجويدرمثالبراي.استتاثیربيگذاري

اهدهمشتفاوتيشدهبازیابينتایجودرشدهپوشيچشم-عالمت

.شودنمي



نکاتی در ارتباط با جستجو

heart}كردنواردبا attack}الزاما كهشودميبازیابينتایجي

نقطهعالئموليباشندگرفتهقرارهمكناردركلمهدواین

wildcardجستجویيچنیندرهمچنین.میكندپیدااهمیتگذاري

درمثالعنوانبه.شوندميجستجوكاراكتریكشبیهها

health}جستجوي care?}قبیلازنتایجيThe myth of agency

and patient choice in health care?شودميبازیابي.



Truncationكوتاه سازي 

ازیکیازاستفادهباوكردهواردراکلمهیکریشهاینکهمنظور

.شودجستجوآنباریشههمکلماتتمامسازی،کوتاهنمادهای

.؟و*ازعبارتست،SDپایگاهدرسازیکوتاهنمادهاي

زین؟جایگنمادوشودميكاراكترچندیایكصفر،جایگزین*نماد

یاanalyzeكلماتanaly?eمثالعنوانبه.شودميكاراكتریك

analyseكندميبازیابيرا.Behave*كلماتbehave, behavior,

behavior, behavioural, behaviourism, .كندميبازیابيرا…



(Search Result)صفحه نتایج 

.دشوميمشاهدهشدهبازیابيركوردهايلیستنتایج،صفحهدر

ده،نویسنمقاله،عنوانشاملمقالهکتابشناختیاطالعاتركوردهردر

,Previewلینكهايوآنمنبع PDF ShowوRelated Articlesشاهدهم

.ميشود

ئوسرمقاله،كتابشناختياطالعاتوچكیدهمقاله،هرعنوانانتخاببا

.شودميمشاهدهمقالهمرجعهایوجداولاشکال،تصاویر،مطالب،



(Search Result)صفحه نتایج 

ومنابعوجداولوتصاویرمقاله،چکیده،Previewگزینهانتخاببا

فرمتبهرامقالهكاملمتنPDFلینك.شودمیدادهنمایشمقالهمآخذ

pdfگزینهوميدهدارائهRelated Articlesآنبامرتبطمقاالت

.کندمیلیسترامقاله

.داردوجودمقالهمختلفقسمتهایبه(link)پیوندقدرتقسمتایندر

آنهاازتعدادیکهمقاالتمآخذومنابعدرجستجوامکانهمچنین

.داردوجودنیزهستندپیوندداراي



(Search Result)صفحه نتایج 

Search Within Resultsن ا محدودامک

ن د ازاستفادهباراجستجونتایجکر

يكلیدواژه مدیگرها ه .کندمیفرا

Refineگزینه Resultsن ا نمحدودامک د کر

وعنمانندمختلفبندیهایدستهدرنتایج

ک ر Content)مد Type)،مجله،یاکتابنام

...وانتشارسالنویسنده،ناممقاله،عنوان

مرا رانتخاببا.کندمیفراه ودستهه

Limitانتخاب Toدستهبهراخودنتایج

Excludeانتخاببا.کنیدمحدودشدهانتخاب

ظرمورددسته رجخودجستجویازران خا

.نمایید



(Search Result)صفحه نتایج 

Sortکادر Byارتباطمیزاناساسبرنتایجکردنمرتباجازة

(Relevance)تاریخیاو(Date)اگرالبتهکهدهدمیراDateرا

.کرددخواهمرتبمقاالتجدیدتریناساسبررانتایجکنیدانتخاب



(Search Result)صفحه نتایج 

رطوبهکهداردوجودهاییگزینهجستجو،نتایجصفحةباالیدر

:شودمیدادهتوضیحمختصر



(Search Result)صفحه نتایج 

Edit this search:یموگردیدمیبرجستجوصفحةبهگزینهاینانتخاببا

راخودجستجویاگرکهاستذکربهالزم).کنیدویرایشراخودجستجویتوانید

Quickدر Searchامکاناید،دادهانجامEdit Searchنداردوجود)

Save this search:ارخودجستجویفرمولتوانیدمیگزینه،اینانتخاببا

.کنیدذخیره

Save as Search Alert:سیستمازاستفادهامكانگزینهاینانتخابباAlert

پستباجستجونتیجهوشودميفراهممتناوبواتوماتیكجستجويبراي

گزینه،اینازاستفادهبرایکهاستذکرقابل.رسدميشمااطالعبهالكترونیكي

.کنیدنامثبت،SDمحیطدرحتما 



(Search Result)صفحه نتایج 

RSS Feed:اهيآگسیستمازتوانیدميسیستم،اینازاستفادهبا

ویكاتوماتطوربهتاكنیداستفادهخودكامپیوتررويبررساني

براي.شودارسالشماسیستمبهواجراشماجستجويمتناوب

راآنكهافزارينرمكامپیوتررويتوانميRSSازاستفاده

RSSوبيسایتهايازوب،طریقازیاوكردهنصبرابخواند

.گرفتكمك

وليگیردميانجامایمیلطریقازرسانيآگاهيAlertسیستمدر

جدیداطالعاتكامپیوتر،شدنروشمحضبهRSSسیستمدر



(Search Result)صفحه نتایج 

E-mail Articles:بانتخارادلخواهرکوردهایگزینهاینانتخاببا

ذکرابلق.نماییدارسالدیگرانیاخودبرایالکترونیکیپستباو

ارسالیکیالکترونپستبهمقالهکتابشناختیاطالعاتفقطکهاست

.شودمی

Export Citations:اطالعاتتوانیدمیگزینهاینانتخاببا

یمحیطدرراآنهاومدیریتراخودنظرموردمقاالتکتابشناختی

.نماییدذخیره...وWord،Endnoteمثل



Export

:داردوجودفرمتهاانتخاببرایگزینهچهارExportصفحهدر

RIS format:محیطیدرراخوددلخواهرکوردهایتوانیدمیگزینهاینانتخاببا

.نماییدذخیرهNotepadیاwordمثل

Refworks Direct Export:درراخودرکوردهایتوانیدمیگزینهاینانتخاببا

ایتساینیکماهةدسترسیازتوانیدمیاینکاربرای.کنیدذخیرهRefworkفضای

.ارددوجوداطالعاتویرایشامکانفضاایندر.شویدسایتعضووکردهاستفاده

ASCII format:کندمیایجادشمافایلازسادهمتنیسندیکفرمت،این.

Bib Tex format:فرمتبافایلکردنذخیرهامکانگزینه،اینWordایجادرا

.کندمی



Export



(Search Result)صفحه نتایج 

Download multiple PDFs:مقاالتكاملمتنهمزماندریافتبراي

.كنیدانتخابراگزینهاینلیست،یكازنیازمورد

Open all previews:ارشدهبازیابيركوردهايگزینه،اینانتخاببا

.دهدمينمایشآنهاچكیدهباهمراه

Cited By in Scopus:ةگزینکنید،انتخابرامقالهیکچکیدةچنانچه
Cited By in Scopusدرکهمقاالتیلیستآنانتخاببا.شودمیمشاهده

رویتقابلاندکردهاستنادشمانظرموردمقالةبهScopusمجموعه

.است



(Browse)مرور در ليست 

تحتكتابهايومجالتلیستميتوان،Browseگزینةانتخاببا

Scienceپوشش Directمشاهدهموضوعيوالفبائيتفكیكبهرا

وجودعالمتمجلهعنوانهرکناردرکهباشیدداشتهتوجه.نمود

کهاستآندهندهنشانباشدرنگسبزعالمتاینچنانچه.دارد

درهالبت)باشدمیدسترسقابلنظرموردکتابیامجلهکاملمتن

دباشرنگسفیدعالمتاینچنانچهو(شدهخریداریسالیمحدوده

قابلنظرموردكتابیامجلهكاملمتنکهاستآندهندهنشان

.نیستدسترسی



(Browse)مرور در ليست 

Scienceپوششتحتكتابهايومجالتلیستميتوان،Browseگزینةانتخاببا

Directنمودمشاهدهموضوعيوالفبائيتفكیكبهرا.

چه باشدرنگسبزقفلعالمتچنان
ن ندهندهنشا نکهاستآ هکاملمت مجل
ظرموردکتابیا میدسترسقابلن

خریداریسالیمحدودهدرالبته)باشد
هو(شده چ رنگسفیدعالمتاینچنان
نباشد ندهندهنشا نکهاستآ كاملمت
ه ظرموردكتابیامجل یدسترسقابلن

.نیست



(Browse)مرور در ليست 

ن  با انتخاب عناوی

ه الق الت مورد ع و مج

ن آنها ک زد ن تی می توا

ص خود لیست  صو مخ

(favorites)ایجاد کرد  .

هنگامی که با نام 

کاربری و رمز عبور 

ه  ح صف SDخود وارد 

شوید، در قسمت 

Quick Links لیست ،

ده انتخاب شده قابل مشاه

.است



(Alert)سیستم هشدار دهنده

هرروز،هرمتناوب،واتوماتیکصورتبهکهاستسیستمیرسانی،آگاهیسیستم

پستباجدیدرکوردیافتنصورتدرواجراراشماجستجویماههریاوهفته

:داردوجودپایگاهایندرAlertنوعسه.دهدمیاطالعشمابهالکترونیکی

Search Alerts:باکهجدیدیمقاالتازخود،الکترونیکیپستآدرسطریقاز

.شدخواهیدآگاههستندمرتبطشماجستجویموضوع

Topic Alerts:مجموعهبهوباشدمیشمانیازبامرتبطکهجدیدیمجلةازراشما

.نمایدمیآگاهْشودمیاضافه

Volume/Issue Alerts:مرورراآنشماکهخاصیمجلةازجدیدشمارةیککهزمانی

رارقجریاندرخودالکترونیکیپستطریقازشماشوداضافهمجموعهبهکنید،می

.گیریدمی



 (Alert)سیستم هشدار دهنده

Saveگزینهخود،جستجویازبعد as Search Alertکنیدانتخابرا.

رمزوکاربرینامکردنواردبامجددا ،SDبهبعدیمراجعاتدر

هشدارهایلیستصفحه،باالیدرAlertگزینهانتخابوعبور

.کنیدمدیریتومشاهدهراخود



یا ضریب تاثیر یک مجلهImpact Factorبازیابی 

چنانچه)مجموعهایندرمجلهیکIFشمارةبهدسترسیبرای

اسمداردوجودمجالتلیستکهایصفحهدر،(باشدداشتهوجود

ککلیمجلهجلدعکسرویوکنیدانتخابراخودنظرموردمجلة

Impactشمارةتوانیدمیشودمیبازکهایصفحهپاییندر.کنید

Factorکنیدمشاهدهرامجله.



Live Chat

امکانوشدهمتصلSDالکترونیکیمشتریخدماتنمایندگانازیکیبهگزینه،اینانتخاببا

.بگذاریدمیاندرSDنمایندهباراخودسواالتومشکالتمحیط،ایندر.شودمیفراهمچت

راSendگزینهوواردراخودالکترونیکپستآدرسونامشود،میبازکهایصفحهدر

.بپرسیدراخودسواالتوشویدمتصلSDنمایندگانازیکیبهتاکنیدانتخاب



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

And:یبازیابرارکوردهاییواژه،دوبینعملگراینازاستفاده

.باشندداشتهراواژهدوهرکهکندمی

OR:هریاوهاواژهازیکیکهکندمیبازیابیرارکوردهایی
یامترادفهایواژهترکیببرایهمچنین.باشدداشتهرادو

mri:مثال.رودمیبکاراختصارات or magnetic resonance

imaging

And not:میبکارجستجوازخاصواژةیککردنحذفبرای
ندکمیبازیابیرارکوردهاییگیردقرارواژهدوبینگاههر.رود

.اشدبنداشتهرادومواژةکلیدولیباشدداشتهرااولواژةکلیدکه
tumor:مثال and not malignant



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

w/n:قدمتگرفتننظردربدونهاواژهمیانفاصلةتعیینبرای
قراررا255تا1رقمازتوانمیnجایبه.رودمیبکاركلمات

.داد
pain:مثال w/15 morphineكلمهدوكهكندميبازیابيرانتایجي

painوmorphineدباشنگرفتهقراریكدیگرازكلمه15فاصلهبا.

PRE/n:ازباشددومیبرمقدماولیکهایواژهدوبازیابیبرای
behaviouralمثال.کرداستفادهتوانمیعملگراین PRE/3

disturbancesکلمةکهکندمیبازیابیرامقاالتیbehaviouralمقدم

.باشدآمدهکمتریا3فاصلةباوdisturbancesبر



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

وجمعشکلکنیدواردرامفردیکلمةچنانچهجستجوهنگام

cityکلمةمثال.کندمیبازیابینیزراکلمهمالکیحالتهمچنین

,cityشما،برای citiesوcity’sنمیسیستمالبته.کندمیجستجورا

شوندمیختم”is“یا”us“بهکهمفردیکلماتجمعصورتتواند

راbonusesکنیدجستجوراbonusکلمةچنانچهمثال.کندپیدارا

.کندنمیبازیابی



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

stop wordsوحذفهاکلماتیهستندکهقابلجستجونمیباشندوبایدازجستج

.لیستاینکلماتدرجدولزیرآمدهاست. شوند



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

کلماتکهباشیدداشتهتوجهandوorجزوstop wordsنمیها

stopنیزnotکلمة.باشند wordدادهقرارگیومهدراگراما.نیست

notعبارتجستجویبرایمثال.باشدمیجستجوقابلشود

contestedباید“not” contestedببریدبکاررا.

کلماتinوaولیهستندعمومیکلماتیstop wordباشندنمی.

بارتعهماندقیقاباشدکلماتاینشاملکهعبارتیجستجویبرای

one:مثال.کنیدواردرا in a million



SDنکاتی در ارتباط با راهبردهاي جستجو در 

باالیادارنویسزیرحروفکهکلماتیکردنواردبرای

برایمثال.کنیدتایپسطریکدرراهمهدارند،نویس

H2O:کنیدتایپH2Oجستجوی

واردارآنانگلیسیکاراکتریونانی،الفبایجستجویبرای

beta:کنیدواردβجستجویبرایمثال.کنید
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