
٢

براي ارائه محصوالت خود به صورت آنالین یک ناشر چند رسانه اي پیشرو Elsevierشرکت 
هایی از قبیل پایگاهو علوم اجتماعی تکنولوژي وم،در بخش علاین شرکتدر سراسر دنیا است.

Science Direct, Scopus, Scirus, Reaxys, Engineering village, SciVal,… و در بخش پزشکی
Evolve, Nursing Consult, MD Consult, Lancet,….را ارائه داده است

Science Direct براي ارائه اطالعات یک بانک اطالعاتیrElsevieباشد.و ناشران وابسته می
فراوانی ، 1در جدول .امکان جستجو و مرور در لیست کتابها، مجالت و آثار مرجع وجود داردSD3در 

مده است.آ2015در سال این منابع
۱SD

Number of  TitleDivision

3694All Journals

24000All Books (Books, Book
Series, Reference Works)

Physical Sciences andاصلی شامل ، موضوعات به چهار دسته SDدر پایگاه اطالعاتی 

Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanitiesاند. تقسیم شده
ذکر شده است.2دول باشد که به تفکیک در جهایی میدسته خود شامل زیرمجموعهاین چهار 
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اگر.مراجعه کنیدwww.sciencedirect.comآدرس به ، SDپایگاه اطالعاتی جستجو دربراي 
وجود دارد ولی دسترسی به هاو دسترسی به چکیدهاشد، امکان جستجواین پایگاه خریداري نشده ب

مقاالت(هستندOpen Accessباشد به جز مقاالتی که امکانپذیر نمیو یا کتابها متن کامل مقاالت
Open Accessها به صورت رایگان دسترسی آزاد، مقاالتی هستند که دسترسی به متن کامل آنیا

.)ه مقاله، وجود دارداشر یا نویسندتوسط ن
قابل جستجو هستند.SDدر حال حاضر همه مجالت الزویر، از سال اول و شماره اول در 

ScienceDirect's Top 25
را انتخاب کنید.ScienceDirect's Top25، گزینه مقاله برتر (بیشترین دانلود)25براي مشاهده

امکان انتخاب all journalsوع و در قسمت ، امکان انتخاب موضall Subject areasدر قسمت 
برتر (از لحاظ تعداد دفعات دانلود) را در آن زمینه مقاله 25یک مجله خاص موضوعی وجود دارد تا 

مشاهده کنید.
Science Directثبت نام در 

نمایید. چنانچه براي اولین بار بهانتخابراsign inگزینه با ورود به صفحه اول این پایگاه، 
را انتخاب و سپس فرم عضویت را تکمیل ?Not Registeredاید، گزینه این صفحه مراجعه کرده

شخصی ایجاد و از امکاناتی مانند ذخیره کردن 4در این پایگاه، پروندهنام تکمیل فرم ثبت با نمایید.
تاریخچه و ایجاد(Alerts)جستجوها، ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه، سیستم آگاهی رسانی 

شود که براي استفاده بهینه از این پایگاه حتما در این . به کاربران توصیه مینماییدجستجو استفاده 
قسمت ثبت نام نمایند. 
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است که عضویت در این قسمت، امکان استفاده از مقاالتی که توسط رقابل ذک
کند.اند را فراهم نمیسازمان یا دانشگاه متبوع خریداري نشده

و خبره بر اساس کلیدواژه و همچنینامکان جستجوي ساده، پیشرفتهSDدر پایگاه اطالعاتی 
وجود دارد.مرور در لیست مجالت و کتابها 

:پذیردید واژه به سه روش صورت میجستجو بر اساس کل:جستجو بر اساس کلیدواژه
SearchExpert,SearchAdvanced,Quick Search

-Quick Search:امکان جستجوي سریع فراهم است. این پایگاه،در صفحۀ اولیا جستجوي سریع
خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که در اینجا، امکان کلمه یا عبارت جستجويدر این قسمت

درکنار هم الزاماًها اهید کلید واژهمحدود کردن جستجو در فیلدهاي مختلف وجود ندارد. چنانچه بخو
و vehicleقرار دهید. براي مثال چنانچه دو کلمۀو یا کروشهگیومهو شوند، باید آنها را درجستج
depth کند و اگر جستجو کنید، رکوردهاي زیادي را براي شما بازیابی میگیومهرا بدون قرار دادن در

کلمه را در وارد کنید جستجوي شما به رکوردهایی که این دو "vehicle depth"همان را به صورت 
شود.کنار هم دارند محدود می

-Advanced Searchبا انتخاب گزینۀ :یا جستجوي پیشرفتهAdvanced Searchر گوشه سمت د
.وارد صفحه جستجوي پیشرفته شوید، راست صفحه
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,All, Journals, Booksهاي یکی از گزینهتوانمی،در این صفحه Reference works, Images

انجام داد. با انتخاب و تصاویر جستجوي خود را، آثار مرجعمجالت، کتابهارا انتخاب و به ترتیب در 
جستجوي جستجوي پیشرفته، امکان هر گزینه، امکانات جستجو و فیلدهاي جستجو متفاوت است. 

رساند.تري را فراهم و ریزش کاذب را به حداقل میدقیق

Authors, Journal Nameمختلف از قبیلفیلدهاياستفاده از توان بامیSearchدر قسمت 

Title, Abstract,.جستجوي خود را در عنوان، چکیده، نام مجله و غیره محدود کرد
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، امکان جستجو در مجموعه مجالت Journalsگزینهبا انتخابRefine your searchدر قسمت 
شود.در کتب این ناشر فراهم میامکان جستجوBooksو با انتخاب گزینه الزویر

My Favorites امکان جستجو در مجالت مورد عالقه (با ورود به پروفایل شخصی و انتخاب ،
کند.فراهم میرا مجالت مورد عالقه باید این گروه را ایجاد کرد) 

Subscribed Publicationیک موسسه یا امکان جستجو در مجالت خریداري شده توسط
کند. را فراهم میدانشگاه،

Open Access Articlesکند. ، امکان جستجو در مقاالت دسترسی باز را فراهم می
(براي انتخاب مود نزمینۀ موضوعی و محدودة سالی را مشخص توان می، هاي بعديدر قسمت

.استفاده نمایید)ctrl+clickاز بیش از یک زمینۀ موضوعی
شود. عالوه بر امکاناتی ن جستجو در مجالت الزویر فراهم می، امکاJournalsبا انتخاب گزینه 

مشخص رامقالهتوان نوع که براي محدود کردن زمینه موضوعی و محدوده سالی وجود دارد، می
و ... .discussionجستجو شود یا یک مقاله ،reviewاعم از اینکه یک مقاله :کرد

شود.زیر مشاهده میدر تصویرSDقابل جستجو در هايانواع مقاله

. در این قسمت نیز شوداهم میالزویر فردر کتابهاي ، امکان جستجو Booksبا انتخاب گزینه 
مانند باال، امکاناتی براي محدود کردن زمینه موضوعی و محدوده سالی کتابها وجود دارد.
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ي موجود در این پایگاه جداول و ویدئوهاامکان جستجو در تصاویر، ، Imagesبا انتخاب گزینه 
نیز مانند قسمتهاي قبلی امکان محدود کردن جستجو بر اساس نوع مدرك، در اینجا فراهم می شود.

سالی و موضوعات وجود دارد.همحدود

-Expert Searchعالوه بر قابلیتهاي جستجوي ، خبرهدر جستجوي:یا جستجوي خبره
مانند استفاده از پرانتز براي راهبردهاي جستجوي ترکیبی و هاي خاص پیشرفته، امکان فرمول بندي

امکان جستجو در مجالت، همچنینمتفاوت و ترکیب منطقی آنها با عملگرهاي بولی مد نظر است.
به مثالهاي زیر براي وارد کردن کلیدواژه هاي در جستجوي خبره توجه کتابها و تصاویر وجود دارد.

کنید.
"kidney disease" OR "renal failure"

morphine AND ganglia) OR tumor(
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یا 5""عبارت را داخل در انواع جستجوي کلیدواژه اي براي جستجوي یک عبارت، باید آن 
قرار دهید.{}6

نتایجی بازیابی می شود که الزاماَ این دو کلمه در کنار هـم قـرار   "heart attack"با وارد کردن 
-heart"براي مثـال در جسـتجوي   بی تاثیر است. نقطه گذاريجستجویی، عالئم اند در چنین گرفته 
attack" در جسـتجوي  چشم پوشی شده ودر نتایج بازیابی شده تفاوتی مشاهده نمی شود.-از عالمت

بـه نمادهـاي کوتـاه سـازي     (جستجو مـی شـوند.  wildcardها شبیه wildcardعبارتی توسط گیومه، 
.)گفته می شودWildcardاصطالحاَ 

نتایجی بازیابی می شود که الزاماَ این دو کلمه در کنار هم قرار {heart attack}با وارد کردن 
wildcard. همچنین در چنین جستجویی اهمیت پیدا می کندعالئم نقطه گذاري ولیگرفته باشند 

نتایجی از قبیل {?health care}در جستجوي ها شبیه یک کاراکتر جستجو می شوند. به عنوان مثال 
The myth of agency and patient choice in health care?.بازیابی می شود

منظور این است که ریشه یـک کلمـه را وارد کـرده تـا بـا اسـتفاده از یکـی از        :7کوتاه سازي
، SDدر پایگـاه  کوتاه سازي . نمادهاينمادهاي کوتاه سازي، تمام کلمات هم ریشه با آن جستجو شود

نمـاد ؟جـایگزین یـک    یک یا چند کـاراکتر مـی شـود و   صفر، جایگزین نماد *.9و ؟8عبارتست از *
*Behaveکنـد.  را بازیـابی مـی  analyseیـا  analyzeکلمات analy?eبه عنوان مثال .کاراکتر می شود

کند.را بازیابی می… ,behave, behavior, behavior, behavioural, behaviourismکلمات 

مشاهدة نتایج:
اگر شود.مشاهده میاعم از مقاله یا کتابلیست رکوردهاي بازیابی شدهدر صفحه نتایج،

قابل PDFوAbstractعنوان مقاله، نویسنده، منبع آن و لینکهاي رکورد بازیابی شده یک مقاله باشد 
د عنوان کتاب، نویسنده و و چنانچه رکورد بازیابی شده کتاب یا بخشی از کتاب باشمشاهده است

گردد.سال انتشار آن مشاهده می

5 Double quotation marks
6 Brackets
7 Truncation
8 Asterisk
9 Question mark
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به متن کامل PDFبه چکیده مقاله و با انتخاب گزینه Abstractدر هر رکورد، با انتخاب گزینه 
این در زیر هر رکورد مشاهده شود به Purchase PDFچنانچه گزینه کنید.مقاله دسترسی پیدا می

باید خریداري گردد.آن رکورد وجود ندارد و که دسترسی به آن معناست 
در جلوي هر رکورد به معناي عدم اشتراك و در نتیجه عدم عالمت مربع سفید رنگ 

به معناي اشتراك و دسترسی به آن رکورد است.دسترسی و عالمت مربع سبز رنگ 

محدود کردن امکان،Refine Filtersدر قسمت سمت چپ صفحههاي با استفاده از گزینه
وجود دارد.بر اساس محدوده سالی، نوع مدرك و ... نتایج جستجو 
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شود:هاي آن به صورت مختصر بیان میدر باالي صفحه نتایج، کادري وجود دارد که گزینه

(البته به شرط داشتن کندرا فراهم میامکان خرید رکوردهاي انتخاب شده :Purchaseگزینه 
بین المللی براي خرید)کارتهاي اعتباري

کند.رکوردهاي انتخاب شده را فراهم میهمزمان امکان دانلود Download PDFsگزینه 
با انتخاب این گزینه، اطالعات رکوردهاي انتخابی مورد نظر خود را مدیریت و :Exportگزینه 

و ... ذخیره نمایید.Word ،Endnoteآنها را در محیطی مثل 
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و یا تاریخ (Relevance)اجازة مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط :Relevanceگزینه 
(Date)با انتخاب گزینهدهدرا می .Date ،شد.خواهد نتایج بر اساس جدیدترین مقاالت مرتب

کند. : امکان انتخاب نوع اشتراك و دسترسی به منابع را فراهم میAll access typesگزینه 

.RSSو Save Search Alertدو گزینه دیگري که نیاز به توضیح دارند عبارتند از 
Save Search Alert: با انتخاب این گزینه امکان استفاده از سیستمAlert براي جستجوي

قابل رسد.شود و نتیجه جستجو با پست الکترونیکی به اطالع شما میاتوماتیک و متناوب فراهم می
، ثبت نام کنید.SD، حتماً در محیط اي استفاده از این گزینهذکر است که بر

Alert:سیستم آگاهی رسانی، سیستمی است که به صورت اتوماتیک و یا هشدار دهنده
را در شما) e-mailپست الکترونیک (باو متناوب، هر روز، هر هفته و یا هر ماه جستجوي شما را اجرا 

دهد.شده به سیستم قرار میجریان رکوردهاي جدید اضافه 

وجود دارد:Alertسه نوع امکان استفاده از SDدر پایگاه 
1(Search Alerts: با موضوع مورد نظر.مرتبط جدیدآگاهی از مقاالت
2(Topic Alerts : .آگاهی از مجله جدید اضافه شده به مجموعه مرتبط
3(Volume/Issue Alerts: مجلۀ مورد نظر.ي ازجدیدآگاهی از انتشار شماره

و در ثبت نام SDهمانطور که قبالً نیز گفته شد براي استفاده از این سیستم، باید در محیط 
Manage my، مجدداً با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور و انتخاب گزینه SDعات بعدي به مراج

alerts.لیست هشدارهاي خود را مشاهده و مدیریت کنید ،
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Saveگزینه بعد از جستجوي خود، ، Search Alertاز براي استفاده search alert را انتخاب
در کنید، با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور خود، امکانات این سیستم قابل استفاده خواهد بود.

، نوع Freqencyخود نامی را انتخاب کرده و سپس در قسمت Alert، براي Save search alertصفحه 
رسال ایمیلهاي آگاهی دهنده را به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انتخاب کنید.تناوب ا

جستجوي نام یک مجله یا کتاب، ، پس از Volume/Issue Alertsبراي استفاده از سیستم 
را انتخاب نمایید.Subscribe to new volum alertsگزینه 

انتشار شماره از توان میها، تنظیم گزینهبا ، Save journal or book-series alertدر صفحه 
جدید یک مجله باخبر گردید. 
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0

پس از ورود با نام کاربري و کلمه عبور خود در قسمت ،Topic Alertsبراي استفاده از 
Manage my alerts گزینهAdd a topic alert انتخاب کنیدرا.

وعی مورد نظر خود از خدمات آگاهی رسانی با انتخاب رده موض، Select a categoryدر قسمت 
به طور متناوب و اي در مورد آن رده خاصقاله یا مجلهکتاب، مدر مورد آن رده اعم از اضافه شدن 

آگاه شوید.منظم
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RSS:رسانی بر روي کامپیوتر خود استفاده توانید از سیستم آگاهیا استفاده از این سیستم، میب
اتیک و متناوب جستجوي شما اجرا و به سیستم شما ارسال شود. براي استفاده از کنید تا به طور اتوم

RSSافزاري که آن را بخواند را نصب کرده و یا از طریق وب، از سایتهاي نرم،توان روي کامپیوترمی
کمک گرفت.RSSوبی 

به RSSگیرد ولی در سیستمآگاهی رسانی از طریق ایمیل انجام میAlertدر سیستم نکته: 
گردد.محض روش شدن کامپیوتر، اطالعات جدید ارسال می

(Browse)مجالت و کتابهاب) مرور در لیست

به تفکیک الفبایی و ناشر الزویر، امکان مرور لیست کتابها و مجالتSDدر صفحه اول پایگاه 
موضوعی فراهم است.

ین لیست را مشاهده کرد.اBooksیا Journalsتوان با انتخاب گزینه همچنین می

وجود دارد Contains Open Accessیا Open Accessیا کتاب، عالمت مجله جلوي هر عنوان 
د.دهکه نوع دسترسی و اشتراك سازمان متبوع به انتشارات الزویر را نشان می
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له در یک مجIFبراي دسترسی به شمارة :یا ضریب تاثیر یک مجلهImpact Factorبازیابی 
About this، گزینه مجلۀ مورد نظر خودانتخاب نام بامجموعه (چنانچه وجود داشته باشد)، این 

Journslتوانید اطالعات کاملی از مجله از جمله شود میاي که باز میرا انتخاب کنید. در صفحه
Impact Factor.آن داشته باشید

Favortiesکردن کتابها و مجالت
ر و هنشریات مورد عالقه خود، ایجاد کتابها و لیستی از این امکان وجود دارد که بتوان SDدر پایگاه 

زمان که نیاز بود فقط در همین مجموعه مجالت، جستجو کرد. براي استفاده از این امکان، پس از 
با و مورد نیاز خود را جستجو کرده عنوان کتاب یا مجله، وارد کردن نام کاربري و رمز عبور خود

در لیست مورد عالقه خود قرار دهید. را مورد نظر کتاب یا مجلهAdd to Favoritesگزینه انتخاب
خاب کنید تا جستجو، را انتMy Favorites، گزینه SDسپس در قسمت جستجوي پیشرفته پایگاه 

مورد عالقه صورت گیرد.فقط در لیست
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کتابهافهرست مندرجاتمرور
هر توان فهرست مندرجات آن کتاب را مشاهده نمود.هر عنوان کتاب، میبا جستجو یا مرور 

بخش از کتاب به صورت یک فایل جداگانه قابل دریافت است (به شرط اشتراك). 
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SDدر جستجوراهبردهاي نکاتی در ارتباط با 

 -Andو واژه را داشته : استفاده از این عملگر بین دو واژه، رکوردهایی را بازیابی می کند که هر د
باشند.

 -ORکند که یکی از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد. همچنین براي : رکوردهایی را بازیابی می
mri or magnetic resonanceترکیب واژه هاي مترادف یا اختصارات  بکار می رود. مثال: 

imaging

 -And notهر گاه بین دو واژه قرار : براي حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بکار می رود .
گیرد رکوردهایی را بازیابی می کند که کلید واژة اول را داشته باشد ولی کلید واژة دوم را نداشته 

tumor and not malignantباشد. مثال: 

 -w/nبکار می رود. به جاي بدون در نظر گرفتن تقدم کلمات: براي تعیین فاصلۀ میان واژه هاn

نتایجی را بازیابی می کند که pain w/15 morphineرا قرار داد. مثال: 255تا 1می توان از رقم 
کلمه از یکدیگر قرار گرفته باشند.15با فاصله morphineو painدو کلمه 

 -PRE/n براي بازیابی دو واژه اي که اولی مقدم بر دومی باشد از این عملگر می توان استفاده :
behaviouralمقاالتی را بازیابی می کند که کلمۀ behavioural PRE/3 disturbancesکرد. مثال 

یا کمتر آمده باشد.3و با فاصلۀ disturbancesمقدم بر 

هنگام جستجو چنانچه کلمۀ مفردي را وارد کنید شکل جمع و همچنین حالت مالکی کلمه را نیز - 
را جستجو می کند. البته سیستم city’sوcity, citiesبراي شما، cityبازیابی می کند. مثال کلمۀ 

ختم می شوند را پیدا کند. مثال ”is“یا  ”us“نمی تواند صورت جمع کلمات مفردي که به 
را بازیابی نمی کند.bonusesرا جستجو کنید bonusچنانچه کلمۀ 

 -stop words .یست لها کلماتی هستند که قابل جستجو نمی باشند و باید از جستجو حذف شوند
این کلمات در جدول زیر آمده است.
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bout
again

all
almost

also
although

always
am

among
an

and
another

are
as
at
be

because
been

before
being

between
both

but

by
can

could
did
do

does
done

due
during

each
either

enough
especially

etc
ever

for
found
from

further
had

hardly
has

have
having

hence
her

here
him
his

how
however

if
in

into
is
it

its
itself
just

made
mainly
make
might
most

mostly
must

nearly
neither

obtained
of

often
on

onto
or

our
overall

perhaps
quite

rather
really

regarding
said

seem
seen

several
she

should
show

showed
shown
shows

significantly

since
so

some
such
than
that
the

their
theirs
them
then

there
thereby

therefore
these
they
this

those
through

thus
to

too
upon

use

used
using

various
very
viz.
was
we

were
what

when
where

whereby
wherein
whether

which
while

whom
whose

why
with

within
without

would
you

stop wordنیزnotها نمی باشند. کلمۀstop wordsجزو orو andتوجه داشته باشید که کلمات - 

notنیست. اما اگر در گیومه قرار داده شود قابل جستجو می باشد. مثال براي جستجوي عبارت  

contested باید“not” contested.را بکار ببرید

نمی باشند. براي جستجوي عبارتی که stop wordکلماتی عمومی هستند ولی aو inکلمات - 
one in a millionشامل این کلمات باشد دقیقا همان عبارت را وارد کنید. مثال: 

، همه را در یک سطر تایپ باال نویس دارندیابراي وارد کردن کلماتی که حروف زیر نویس دار - 
H2O: تایپ کنیدO2Hکنید. مثال براي جستجوي 

وارد βجستجويبراي جستجوي الفباي یونانی، کاراکتر انگلیسی آن را وارد کنید. مثال براي- 
beta: کنید
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فرهنگ اصطالحات

All Sourcesهمه منابع

Abstractچکیده یا خالصۀ مدرك

Advanced Searchجستجوي پیشرفته

Alertهشدار- آگاهی رسانی جاري 

Articleمقالۀ علمی که در یک مجله چاپ شده است

Article in Pressانتشار آنالین مقاله قبل از انتشار چاپی آن

Authorنویسندة مقاله

Author Affiliationکه نویسنده به آن وابسته استیا سازمانیموسسه

Boolean Operator(… ,and, or, not)عملگرهاي منطقی

Browseمرور لیست 

مجموعۀ فیلدهایی که معموال اطالعاتی از قبیل عنوان مدرك، 
نام نویسنده، منبع، سال انتشار و ... را ارائه می دهد.

Citation

Content Typeنوع مدرك

توصیفگر (اصطالحی که موضوع مدرك مورد نظر را بیان 
کند)می

Descriptor

Editویرایش

Expert  Searchجستجوي خبره، جستجوي کارشناسانه

Favoriteلیست مورد عالقه، لیست دلخواه

Full Textمتن کامل

Hubموتور جستجوي بدون توقف–دروازه 

ISSNشماره استاندارد بین المللی نشریه

Issueشماره نشریه

Journal Nameنام نشریه

Keywordsکلیديکلمه هاي 
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Limit toمحدود کردن 

Modifyتغییر کردن–اصالح کردن –تعدیل کردن 

Multimediaچند رسانه اي

My Profile(پرونده شخصی)پروفایل شخصی

Open Accessآزاددسترسی 

Pageصفحه

Quick Searchجستجوي سریع

Referencesاجعمر- عی که نویسنده به آنها استناد کرده استمناب

Relevanceربط- میزان ارتباط 

Searchجستجو

Search Historyتاریخچه جستجو

Subjectموضوع

Summery Plusخالصۀ مقاله بعالوة اطالعات دیگر مقاله

Titleعنوان مقاله

Topicسرعنوان–عنوان اصلی 

Volumeجلد

فهرست منابع و مآخذ

1388ت رزسیستم، سمینار آموزشی شرک.1

2. Help of science Direct. from http:// help.sciencedirect.com


