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  Science Directبانك اطالعاتي 
  

  اصل مقاله به همراه چكيده :  نوع اطالعات 

الكترونيكي  مجالت مجموعه مهمترين و بزرگترين . يك ناشر چند رسانه اي پيشرو مي باشد. ميالدي شروع به كار كرد 1570در سال  Elsevier شركت: توضيحات 

ميليون مقاله را در تمـامي رشـته هـاي     9مجله و بيش از  2500اين پايگاه حدود . تبر علمي از اهميت بااليي برخوردارندمع هاي آن در درجه بندي مجالتدنياست و 

  .دسترسي داردعنوان از مجالت اين مجموعه  835به  اين دانشگاه فقط البته .علوم پايه، علوم كشاورزي، فني و مهندسي، پزشكي و  علوم اجتماعي پوشش مي دهد

  

                بقيـه ژورنالهـا بـه صـورت چكيـده     . سال اخير را به صورت تمام متن ارائه مي دهند 10مي باشد مقاالت  ) ■(در اين پايگاه مجالتي كه مربع كنار آنها سبز رنگ:توجه

  .)مربع هاي سفيد رنگ( مي باشند

  

  Science Directدر بانك اطالعاتي  عضويت

ذخيـره  : با عضويت در اين قسـمت از امكانـاتي از قبيـل   . مي توانيد يك پروفايل شخصي داشته باشيد  Science Directيت در و عضو  Registerبا انتخاب گزينه 

با كاربران محترم توصيه مي گردد در اين قسـمت ثبـت نـام     (استفاده نماييد  )Alert(آگاهي رساني جارينمودن جستجوها، تهيه ليست مجالت مورد عالقه و سيستم 

  ).دنماين

 
  :مي توان از سه روش استفاده نمودبراي دستيابي به مقاالت اين پايگاه 

  جستجو بر اساس كليد واژه )الف

  در ليست مجالت مرور)ب

  مرور در ليست موضوعي ) ج
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  :به سه روش صورت مي گيرد بر اساس كليد واژه جستجو ) الف

  

Quick search  
  .است Science Directاين نوع جستجو در آغاز صفحه :  مرحله اول

  .كليد واژه مورد نظر خود را تايپ نماييد: مرحله دوم

  "" library collection :مثل.اگر بخواهيد كليد واژه ها در كنار هم باشند از گيومه استفاده نماييد: مرحله سوم

  .در كنار هم هستند محدود خواهند شدبا استفاده از گيومه، ركوردهاي بازيابي شده به ركوردهايي كه اين دو كلمه : مرحله چهارم
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Expert search  
   searchيك بر روي كلمه كل:مرحله اول 

 Expert searchكليك بر روي كلمه : مرحله دوم

 تايپ كليد واژه مورد نظر: مرحله سوم

 .مي توان از گيومه در دو طرف كليد واژه هاي مورد نظر استفاده نمود: مرحله چهارم

 .شد لمه در كنار هم هستند محدود خواهدبا استفاده از گيومه، ركوردهاي بازيابي شده به ركوردهايي كه اين دو ك: مرحله پنجم

  .نيز استفاده نمود  And ,Not , oRمي توان از عملگرهاي : مرحله ششم

 .محدود نمود Subjectمي توان موضوع را در قسمت : مرحله هفتم

 .استفاده نماييد Dateال چاپ مقاالت از براي محدود نمودن س: مرحله هشتم
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Advanced Search  
  Advanced searchكليك بر روي كلمه :مرحله اول

 Termدرج كليد واژه مورد نظر در فيلد : مرحله دوم

  .مي توان جستجوي دقيق تري انجام داد) And ,OR ,Not(با استفاده از عملگرهاي منطقي: مرحله سوم

 .محدود نمود Subjectمي توان موضوع را در قسمت : مرحله چهارم

  .استفاده نماييد Dateبراي محدود نمودن سال چاپ مقاالت از : مرحله پنجم
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  مرور در ليست مجالت) ب

بـه    ) ( عالمتآنها  در كنار توجه داشته باشيد مجالتي كه. قابل مشاهده استبر اساس الفبايي و يا موضوعي ليست مجالت  Browseبا كليك بر روي    

  .مقاالت آن قابل دسترسي است و اگر رنگ آن سفيد باشد مود اشتراك اين دانشگاه نمي باشدرنگ سبز باشد 
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  :مشاهده نتايج جستجو

  مشاهده مقاالت بازيابي شده همراه با اطالعات كتابشناختي آنها: مرحله اول

 Refine Results محدود نمودن تعداد مقاالت بازيابي شده توسط :مرحله دوم

 Previewچكيده مقاالت با كليك بر روي  مشاهده :مرحله سوم

  

    
  

 .استفاده شود) سمت راست صفحه(Sort byالت با كليد واژه هاي مورد نظر و يا بازه زماني از جهت مرتب نمودن بر اساس ارتباط نزديكتر مقا :مرحله چهارم

 PDFجهت دريافت متن كامل مقاله كليك بر روي : مر حله پنجم
  

  :جهت بازيابي سريع اطالعات مورد نظر مي توان از عملگرهاي ذيل در جستجو استفاده نمود:استفاده از عملگرها    

  .هرگاه اين عملگر بين دو كلمه عبارت جستجو قرار گيرد ركوردهايي بازيابي خواهد شد كه هر دو كلمه را با هم در خود داشته باشند»  ANDعملگر« . 1

   .مورد جستجو را در خود داشته باشداين عملگر ركوردهايي را بازيابي مي كند كه حداقل يكي از دو كلمه »   ORعملگر « . 2

  .گاه اين عملگر بين دو كلمه واقع شود ركوردهايي بازيابي مي شوند كه كلمه اول را داشته باشند اما كلمه دوم وجود نداشته باشدهر»  NOTعملگر« . 3
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  )Alert(   سيستم آگاهي رساني جاري 

بـه  انجام داده و پس از بازيابي ركورد جديد  ماه هراين سيستم يكي از قوي ترين سيستم هاي آگاهي رساني است كه جستجوي شما را به صورت روزانه ، هفتگي و يا 

  .ايميل شما ارسال مي نمايد

  :اين اطالعات را مي تواند به چهار شكل در اختيار شما قرار دهد

1.Search Alerts   :پست الكترونيكي شما ارسال مي نمايد مقاالت جديدي كه با موضوع جستجو شما در ارتباط است را به.  

2 . Topic Alerts :جالت جديدي كه در زمينه موضوعي شما قرار دارد و به مجموعه اضافه شده است را به پست الكترونيكي شما ارسال مي شودم.  

3.volume /Issue Alerts   :شماره جديد مجالت مورد عالقه شما را از طريق پست الكترونيكي براي شما ارسال مي نمايد.  

4.  Citation Alerts  :  هر زمان درscience Direct  شما در جريان امر قرار مي گيريد ،ارجاع دهد قبال انتخاب نموده ايد، شخصي به مقاله اي كه شما.  

  

  


