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 یک ناشر چند رسانه ای پیشرو برای ارائه محصوالت خود به صورت آنالینElsevier شرکت
 تكنولوژی و علوم اجتماعي پایگاههایي از قبیل، این شرکت در بخش علوم.در سراسر دنیا است
 و در بخش پزشكيScience Direct, Scopus, Scirus, Reaxys, Engineering village, SciVal,…
. را ارائه داده استEvolve, Nursing Consult, MD Consult, Lancet,…
. و ناشران وابسته ميباشدElsevier  یک بانک اطالعاتي برای ارائه اطالعاتScience Direct
 فراواني،1  در جدول. مجالت و آثار مرجع وجود دارد، امكان جستجو و مرور در لیست کتابها9SD در
. آمده است2015 این منابع در سال
SD
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Physical Sciences and  موضوعات به چهار دسته اصلي شامل،SD در پایگاه اطالعاتي

. تقسیم شدهاندEngineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities
. ذکر شده است2 این چهار دسته خود شامل زیرمجموعههایي ميباشد که به تفكیک در جدول
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Science Direct

برای جستجو در پایگاه اطالعاتي  ،SDبه آدرس  www.sciencedirect.comمراجعه کنید .اگر
این پایگاه خریداری نشده باشد ،امكان جستجو و دسترسي به چكیدهها وجود دارد ولي دسترسي به
متن کامل مقاالت و یا کتابها امكانپذیر نميباشد به جز مقاالتي که  Open Accessهستند (مقاالت
 Open Accessیا دسترسي آزاد ،مقاالتي هستند که دسترسي به متن کامل آنها به صورت رایگان
توسط ناشر یا نویسنده مقاله ،وجود دارد).
در حال حاضر همه مجالت الزویر ،از سال اول و شماره اول در  SDقابل جستجو هستند.
ScienceDirect's Top 25
برای مشاهده  25مقاله برتر (بیشترین دانلود) ،گزینه  ScienceDirect's Top25را انتخاب کنید.

در قسمت  ،all Subject areasامكان انتخاب موضوع و در قسمت  all journalsامكان انتخاب
یک مجله خاص موضوعي وجود دارد تا  25مقاله برتر (از لحاظ تعداد دفعات دانلود) را در آن زمینه
مشاهده کنید.

ثبت نام در Science Direct
با ورود به صفحه اول این پایگاه ،گزینه  sign inرا انتخاب نمایید .چنانچه برای اولین بار به

این صفحه مراجعه کردهاید ،گزینه ? Not Registeredرا انتخاب و سپس فرم عضویت را تكمیل
نمایید .با تكمیل فرم ثبت نام در این پایگاه ،پرونده 1شخصي ایجاد و از امكاناتي مانند ذخیره کردن
جستجوها ،ایجاد لیستي از نشریات مورد عالقه ،سیستم آگاهي رساني ) (Alertsو ایجاد تاریخچه
جستجو استفاده نمایید .به کاربران توصیه ميشود که برای استفاده بهینه از این پایگاه حتما در این
قسمت ثبت نام نمایند.
Profile

قابل ذكر است كه عضویت در این قسمت ،امكان استفاده از مقاالتی كه توسط
سازمان یا دانشگاه متبوع خریداری نشدهاند را فراهم نمیكند.

در پایگاه اطالعاتي  SDامكان جستجوی ساده ،پیشرفته و خبره بر اساس کلیدواژه و همچنین
مرور در لیست مجالت و کتابها وجود دارد.
جستجو بر اساس كليدواژه :جستجو بر اساس کلید واژه به سه روش صورت ميپذیرد:
Quick Search, Advanced Search, Expert Search

  Quick Searchیا جستجوی سریع :در صفحة اول این پایگاه ،امكان جستجوی سریع فراهم است.در این قسمت کلمه یا عبارت جستجوی خود را وارد کنید .توجه داشته باشید که در اینجا ،امكان
محدود کردن جستجو در فیلدهای مختلف وجود ندارد .چنانچه بخواهید کلید واژهها الزاماً درکنار هم
جستجو شوند ،باید آنها را در گیومه و یا کروشه قرار دهید .برای مثال چنانچه دو کلمة  vehicleو
 depthرا بدون قرار دادن در گیومه جستجو کنید ،رکوردهای زیادی را برای شما بازیابي ميکند و اگر
همان را به صورت " "vehicle depthوارد کنید جستجوی شما به رکوردهایي که این دو کلمه را در
کنار هم دارند محدود ميشود.

  Advanced Searchیا جستجوی پيشرفته :با انتخاب گزینة  Advanced Searchدر گوشه سمتراست صفحه ،وارد صفحه جستجوی پیشرفته شوید.

در این صفحه ،ميتوان یكي از گزینههای All, Journals, Books, Reference works, Images

را انتخاب و به ترتیب در مجالت ،کتابها ،آثار مرجع و تصاویر جستجوی خود را انجام داد .با انتخاب
هر گزینه ،امكانات جستجو و فیلدهای جستجو متفاوت است .جستجوی پیشرفته ،امكان جستجوی
دقیقتری را فراهم و ریزش کاذب را به حداقل ميرساند.

در قسمت  Searchميتوان با استفاده از فیلدهای مختلف از قبیل Authors, Journal Name

 Title, Abstract,جستجوی خود را در عنوان ،چكیده ،نام مجله و غیره محدود کرد.

در قسمت  Refine your searchبا انتخاب گزینه  ،Journalsامكان جستجو در مجموعه مجالت
الزویر و با انتخاب گزینه  Booksامكان جستجو در کتب این ناشر فراهم ميشود.
 ،My Favoritesامكان جستجو در مجالت مورد عالقه (با ورود به پروفایل شخصي و انتخاب
مجالت مورد عالقه باید این گروه را ایجاد کرد) را فراهم ميکند.
 Subscribed Publicationامكان جستجو در مجالت خریداری شده توسط یک موسسه یا
دانشگاه ،را فراهم ميکند.
 ،Open Access Articlesامكان جستجو در مقاالت دسترسي باز را فراهم ميکند.
در قسمتهای بعدی ،ميتوان زمینة موضوعي و محدودة سالي را مشخص نمود (برای انتخاب
بیش از یک زمینة موضوعي از  ctrl+clickاستفاده نمایید).
با انتخاب گزینه  ،Journalsامكان جستجو در مجالت الزویر فراهم ميشود .عالوه بر امكاناتي
که برای محدود کردن زمینه موضوعي و محدوده سالي وجود دارد ،ميتوان نوع مقاله را مشخص
کرد :اعم از اینكه یک مقاله  ،reviewجستجو شود یا یک مقاله  discussionو . ...
انواع مقالههای قابل جستجو در  SDدر تصویر زیر مشاهده ميشود.

با انتخاب گزینه  ،Booksامكان جستجو در کتابهای الزویر فراهم ميشود .در این قسمت نیز
مانند باال ،امكاناتي برای محدود کردن زمینه موضوعي و محدوده سالي کتابها وجود دارد.

با انتخاب گزینه  ،Imagesامكان جستجو در تصاویر ،جداول و ویدئوهای موجود در این پایگاه
فراهم مي شود .در اینجا نیز مانند قسمتهای قبلي امكان محدود کردن جستجو بر اساس نوع مدرك،
محدوده سالي و موضوعات وجود دارد.

  Expert Searchیا جستجوی خبره :در جستجوی خبره ،عالوه بر قابلیتهای جستجویپیشرفته ،امكان فرمول بندیهای خاص و ترکیبي مانند استفاده از پرانتز برای راهبردهای جستجوی
متفاوت و ترکیب منطقي آنها با عملگرهای بولي مد نظر است .همچنین امكان جستجو در مجالت،
کتابها و تصاویر وجود دارد .به مثالهای زیر برای وارد کردن کلیدواژه های در جستجوی خبره توجه
کنید.
""kidney disease" OR "renal failure
)morphine AND ganglia) OR tumor

در انواع جستجوی کلیدواژه ای برای جستجوی یک عبارت ،باید آن عبارت را داخل " " 5یا
 {}6قرار دهید.
با وارد کردن " "heart attackنتایجي بازیابي مي شود که الزاماَ این دو کلمه در کنار همم قمرار
گرفته اند در چنین جستجویي ،عالئم نقطه گذاری بي تاثیر است .برای مثمال در جسمتجوی "-heart
 "attackاز عالمت  -چشم پوشي شده ودر نتایج بازیابي شده تفاوتي مشاهده نمي شمود .در جسمتجوی
عبارتي توسط گیومه wildcard ،ها شبیه  wildcardجسمتجو ممي شموند( .بمه نمادهمای کوتماه سمازی
اصطالحاَ  Wildcardگفته مي شود).
با وارد کردن } {heart attackنتایجي بازیابي مي شود که الزاماَ این دو کلمه در کنار هم قرار
گرفته باشند ولي عالئم نقطه گذاری اهمیت پیدا مي کند .همچنین در چنین جستجویي wildcard

ها شبیه یک کاراکتر جستجو مي شوند .به عنوان مثال در جستجوی }? {health careنتایجي از قبیل
? The myth of agency and patient choice in health careبازیابي مي شود.
كوتاه سازی :7منظور این است که ریشه یمک کلممه را وارد کمرده تما بما اسمتفاده از یكمي از
نمادهای کوتاه سازی ،تمام کلمات هم ریشه با آن جستجو شود .نمادهای کوتاه سازی در پایگماه ،SD
عبارتست از * 8و ؟ . 3نماد * جایگزین صفر ،یک یا چند کماراکتر ممي شمود و نمماد ؟جمایگزین یمک
کاراکتر مي شود .به عنوان مثال  analy?eکلمات  analyzeیما  analyseرا بازیمابي مميکنمدBehave* .

کلمات …  behave, behavior, behavior, behavioural, behaviourism,را بازیابي ميکند.
مشاهدة نتایج:
در صفحه نتایج ،لیست رکوردهای بازیابي شده اعم از مقاله یا کتاب مشاهده ميشود .اگر
رکورد بازیابي شده یک مقاله باشد عنوان مقاله ،نویسنده ،منبع آن و لینكهای  Abstractو  PDFقابل
مشاهده است و چنانچه رکورد بازیابي شده کتاب یا بخشي از کتاب باشد عنوان کتاب ،نویسنده و
سال انتشار آن مشاهده ميگردد.

Double quotation marks
Brackets
Truncation
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Question mark

در هر رکورد ،با انتخاب گزینه  Abstractبه چكیده مقاله و با انتخاب گزینه  PDFبه متن کامل
مقاله دسترسي پیدا ميکنید .چنانچه گزینه  Purchase PDFدر زیر هر رکورد مشاهده شود به این
معناست که دسترسي به آن وجود ندارد و آن رکورد باید خریداری گردد.
عالمت مربع سفید رنگ
دسترسي و عالمت مربع سبز رنگ

در جلوی هر رکورد به معنای عدم اشتراك و در نتیجه عدم
به معنای اشتراك و دسترسي به آن رکورد است.

با استفاده از گزینههای سمت چپ صفحه در قسمت  ،Refine Filtersامكان محدود کردن
نتایج جستجو بر اساس محدوده سالي ،نوع مدرك و  ...وجود دارد.

در باالی صفحه نتایج ،کادری وجود دارد که گزینههای آن به صورت مختصر بیان ميشود:

گزینه  :Purchaseامكان خرید رکوردهای انتخاب شده را فراهم ميکند (البته به شرط داشتن
کارتهای اعتباری بین المللي برای خرید)
گزینه  Download PDFsامكان دانلود همزمان رکوردهای انتخاب شده را فراهم ميکند.
گزینه  :Exportبا انتخاب این گزینه ،اطالعات رکوردهای انتخابي مورد نظر خود را مدیریت و
آنها را در محیطي مثل  Endnote ،Wordو  ...ذخیره نمایید.

گزینه  :Relevanceاجازة مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط ) (Relevanceو یا تاریخ
) (Dateرا ميدهد .با انتخاب گزینه  ،Dateنتایج بر اساس جدیدترین مقاالت مرتب خواهد شد.

گزینه  :All access typesامكان انتخاب نوع اشتراك و دسترسي به منابع را فراهم ميکند.

دو گزینه دیگری که نیاز به توضیح دارند عبارتند از  Save Search Alertو .RSS
 :Save Search Alertبا انتخاب این گزینه امكان استفاده از سیستم  Alertبرای جستجوی
اتوماتیک و متناوب فراهم ميشود و نتیجه جستجو با پست الكترونیكي به اطالع شما ميرسد .قابل
ذکر است که برای استفاده از این گزینه ،حتماً در محیط  ، SDثبت نام کنید.

 Alertیا هشدار دهنده :سیستم آگاهي رساني ،سیستمي است که به صورت اتوماتیک و
متناوب ،هر روز ،هر هفته و یا هر ماه جستجوی شما را اجرا و با پست الكترونیک ( )e-mailشما را در
جریان رکوردهای جدید اضافه شده به سیستم قرار ميدهد.
در پایگاه  SDامكان استفاده از سه نوع  Alertوجود دارد:
)1

 : Search Alertsآگاهي از مقاالت جدید مرتبط با موضوع مورد نظر.

)2

 :Topic Alertsآگاهي از مجله جدید اضافه شده به مجموعه مرتبط.

)9

 :Volume/Issue Alertsآگاهي از انتشار شماره جدیدی از مجلة مورد نظر.
همانطور که قبالً نیز گفته شد برای استفاده از این سیستم ،باید در محیط  SDثبت نام و در

مراجعات بعدی به  ، SDمجدداً با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و انتخاب گزینه Manage my

 ،alertsلیست هشدارهای خود را مشاهده و مدیریت کنید.

برای استفاده از  ،Search Alertبعد از جستجوی خود ،گزینه  Save search alertرا انتخاب
کنید ،با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود ،امكانات این سیستم قابل استفاده خواهد بود .در
صفحه  ،Save search alertبرای  Alertخود نامي را انتخاب کرده و سپس در قسمت  ،Freqencyنوع
تناوب ارسال ایمیلهای آگاهي دهنده را به صورت روزانه ،هفتگي یا ماهانه انتخاب کنید.

برای استفاده از سیستم  ،Volume/Issue Alertsپس از جستجوی نام یک مجله یا کتاب،
گزینه  Subscribe to new volum alertsرا انتخاب نمایید.

در صفحه  ،Save journal or book-series alertبا تنظیم گزینهها ،ميتوان از انتشار شماره
جدید یک مجله باخبر گردید.

0

برای استفاده از  ،Topic Alertsپس از ورود با نام کاربری و کلمه عبور خود در قسمت
 Manage my alertsگزینه  Add a topic alertرا انتخاب کنید.

در قسمت  ،Select a categoryبا انتخاب رده موضوعي مورد نظر خود از خدمات آگاهي رساني
در مورد آن رده اعم از اضافه شدن کتاب ،مقاله یا مجلهای در مورد آن رده خاص به طور متناوب و
منظم آگاه شوید.

 :RSSبا استفاده از این سیستم ،ميتوانید از سیستم آگاهيرساني بر روی کامپیوتر خود استفاده
کنید تا به طور اتوم اتیک و متناوب جستجوی شما اجرا و به سیستم شما ارسال شود .برای استفاده از
 RSSميتوان روی کامپیوتر ،نرمافزاری که آن را بخواند را نصب کرده و یا از طریق وب ،از سایتهای
وبي  RSSکمک گرفت.
نكته :در سیستم  Alertآگاهي رساني از طریق ایمیل انجام ميگیرد ولي در سیستم  RSSبه
محض روش شدن کامپیوتر ،اطالعات جدید ارسال ميگردد.
ب) مرور در ليست مجالت و کتابها )(Browse
در صفحه اول پایگاه  ،SDامكان مرور لیست کتابها و مجالت ناشر الزویر به تفكیک الفبایي و
موضوعي فراهم است.

همچنین ميتوان با انتخاب گزینه  Journalsیا  Booksاین لیست را مشاهده کرد.

جلوی هر عنوان مجله یا کتاب ،عالمت  Open Accessیا  Contains Open Accessوجود دارد
که نوع دسترسي و اشتراك سازمان متبوع به انتشارات الزویر را نشان ميدهد.

بازیابی  Impact Factorیا ضریب تاثير یک مجله :برای دسترسي به شمارة  IFیک مجله در
این مجموعه (چنانچه وجود داشته باشد) ،با انتخاب نام مجلة مورد نظر خود ،گزینه About this

 Journslرا انتخاب کنید .در صفحهای که باز ميشود ميتوانید اطالعات کاملي از مجله از جمله
 Impact Factorآن داشته باشید.

 Favortiesكردن كتابها و مجالت
در پایگاه  SDاین امكان وجود دارد که بتوان لیستي از کتابها و نشریات مورد عالقه خود ،ایجاد و هر
زمان که نیاز بود فقط در همین مجموعه مجالت ،جستجو کرد .برای استفاده از این امكان ،پس از
وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود ،عنوان کتاب یا مجله مورد نیاز خود را جستجو کرده و با
انتخاب گزینه  Add to Favoritesکتاب یا مجله مورد نظر را در لیست مورد عالقه خود قرار دهید.
سپس در قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه  ،SDگزینه  My Favoritesرا انتخاب کنید تا جستجو،
فقط در لیست مورد عالقه صورت گیرد.

مرور فهرست مندرجات كتابها
با جستجو یا مرور هر عنوان کتاب ،ميتوان فهرست مندرجات آن کتاب را مشاهده نمود .هر
بخش از کتاب به صورت یک فایل جداگانه قابل دریافت است (به شرط اشتراك).

نكاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در SD
  : Andاستفاده از این عملگر بین دو واژه ،رکوردهایي را بازیابي مي کند که هر دو واژه را داشتهباشند.
  : ORرکوردهایي را بازیابي ميکند که یكي از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد .همچنین برایترکیب واژه های مترادف یا اختصارات

بكار مي رود .مثالmri or magnetic resonance :

imaging

  : And notبرای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بكار مي رود .هر گاه بین دو واژه قرارگیرد رکوردهایي را بازیابي مي کند که کلید واژة اول را داشته باشد ولي کلید واژة دوم را نداشته
باشد .مثالtumor and not malignant :
 : w/n -برای تعیین فاصلة میان واژه ها بدون در نظر گرفتن تقدم کلمات بكار مي رود .به جای n

مي توان از رقم  1تا  255را قرار داد .مثال pain w/15 morphine :نتایجي را بازیابي مي کند که
دو کلمه  painو  morphineبا فاصله  15کلمه از یكدیگر قرار گرفته باشند.
  : PRE/nبرای بازیابي دو واژه ای که اولي مقدم بر دومي باشد از این عملگر مي توان استفادهکرد .مثال  behavioural PRE/3 disturbancesمقاالتي را بازیابي مي کند که کلمة behavioural

مقدم بر  disturbancesو با فاصلة  9یا کمتر آمده باشد.
 هنگام جستجو چنانچه کلمة مفردی را وارد کنید شكل جمع و همچنین حالت مالكي کلمه را نیزبازیابي مي کند .مثال کلمة  cityبرای شما city, cities ،و city’sرا جستجو مي کند .البته سیستم
نمي تواند صورت جمع کلمات مفردی که به ” “usیا ” “isختم مي شوند را پیدا کند .مثال
چنانچه کلمة  bonusرا جستجو کنید  bonusesرا بازیابي نمي کند.
  stop wordsها کلماتي هستند که قابل جستجو نمي باشند و باید از جستجو حذف شوند .لیستاین کلمات در جدول زیر آمده است.
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stop word  نیزnot  کلمة. ها نمي باشندstop words  جزوor  وand  توجه داشته باشید که کلماتnot  مثال برای جستجوی عبارت. اما اگر در گیومه قرار داده شود قابل جستجو مي باشد.نیست

.“ را بكار ببریدnot” contested  بایدcontested
 برای جستجوی عبارتي که. نمي باشندstop word  کلماتي عمومي هستند وليa  وin  کلماتone in a million : مثال.شامل این کلمات باشد دقیقا همان عبارت را وارد کنید

 همه را در یک سطر تایپ، برای وارد کردن کلماتي که حروف زیر نویس دار یا باال نویس دارندH2O :  تایپ کنیدH2O  مثال برای جستجوی.کنید

 واردβ  مثال برای جستجوی. کاراکتر انگلیسي آن را وارد کنید، برای جستجوی الفبای یونانيbeta :کنید
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