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Science directدرآنالیندیجیتالکتابخانههایبزرگترینازیکی
دروهبودالزویرهلندیشرکتمحصولکتابخانهاین.استعلمیزمینههای

الکترونیکی،کتاب۳9۰۰۰آکادمیک،ژورنال۳۵۰۰ازمقالهمیلیون16حدود
.میشودشاملرادستنامهومرجعهایکتاب



Science directپوشش موضوعی در 

Science directچهار حوزه علوم اجتماعی و انسانی، علوم بهداشت، علوم زیستی
.و مهندسی وعلوم پایه را پوشش می دهد

Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, 
Earth and Planetary Sciences, Energy Engineering , 
Materials Science,  Mathematics Physics and 
Astronomy, …

Agricultural and Biological Sciences , Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology, Environmental 
Science, Immunology and Microbiology, 
neuroscience, …

Medicine and Dentistry, Nursing and 
Health Professions, Pharmacology, 
Toxicology and Pharmaceutical 
Science, Veterinary Science and 
Veterinary Medicine, …



اصالح یک متن منتشر شده  که 

معموال کوتاه تر از متن اصلی است



 Science directورود به پایگاه اطالعاتی



ثبت نام در محصوالت الزویر
:برای ثبت نام به نکات زیر توجه بفرمایید

اگر قبال در پایگاه . 1Clinical Key ثبت نام نموده و ریموت اکسس آن را فعال نموده
.شوید Science directوارد پایگاه VPNباشید با همان یوزرنیم و پس ورد می توانید بدون 

و Science direct, Scopusثبت نام در محصوالت الزویر رایگان است و دسترسی به پایگاه . 2
Clinical Keyاز طریق وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تهیه می شود  .

.امکان پذیر نیستClinical Keyو Science directدر زمان برگزاری این کارگاه دسترسی به :توجه

محصوالت الزویر



Science directثبت نام در 

Registerکلیک بر .1

ورود آدرس ایمیل آکادمیک. 2
تکمیل فرم اطالعاتی. 3

:نکته
Scienceپایگاهدر directبهشدنریجسترازبعد

ازخارجدروگرددمیفعالاکسسریموتاتوماتیکطور
اطالعاتیمنابعازتوانمیVPNبدوندانشگاهمحیط

.نموداستفاده

1

2

3



؟Science directثبت نام در چرا

 دسترسی در خارج از محیط دانشگاه و بدون نیاز بهVPN

دریافت هفتگی ایمیل مقاالت و فصل های توصیه شده بر اساس فعالیت های آنالین کاربر

 ایجادalertژورنال ها و کتاب ها

 ایجادalertجستجو و موضوع

 دانلود صفحات موضوعی به صورتpdf



Science directصفحه اصلی 

جستجوی ساده فتهجستجوی پیشر



دستورات جستجوی پیشرفته

امکان استفاده از عملگرهای بولی و گروه بندی عبارات با پرانتز
a OR):  مثال b) AND c
استفاده از کوتیشن مارک برای جستجوی دقیق عبارت مثال  :

(“heart attack” OR “myocardial infarction”) AND diabetes NOT cancer
 انگلیسی و امریکایی نوشتارپشتیبانی از انواع
جستجوی حروف یونانی از طریق ورود تلفظ حروف مثل :Omega
جستجوی اعداد باال نویس و پایین نویس در یک خط مانند سایر کاراکترها
مثال. عالئم نگارشی تاثیری در جستجو ندارند :”heart-attack” and “heart attack”

مثال. فرم های نوشتاری گوناگون را پشتیبانی می شود :“color code” includes “colour code”



فیلدهای جستجوی پیشرفته



Science directتورق منابع موجود در 



صفحه نتایج

انتقال نتایج

انتقال گروهی نتایج
دانلود گروهی 

نتایج





تنظیم هشدار



از توجه شما سپاسگزارم


