
  

 Science Directراهنماي استفاده از 

  دكتر سميه نادي راوندي: تهيه و تنظيم

براي دسترسي به آن . و ناشران وابسته است Elsvierبانك اطالعاتي براي ارائه اطالعات يك  Science Directپايگاه اطالعاتي 
مي توانيد از لينك كتابخانه ديجيتال دانشگاه در صفحه اول وب سايت دانشگاه علوم پزشكي كاشان يا از همين لينك در صفحه 

بر روي لينك كليك كنيد و از لوگوهاي كنار صفحه بر روي لوگوي زير . معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه استفاده كنيد
  . كليك كنيد

  

توانيد  در محيط دانشگاه يا مراكز زير مجموعه باشيد به متن كامل بسياري از مقاالت مجالت دسترسي داريد و اگر نه شما مياگر 
  . چكيده بسياري از مقاالت را بخوانيد

  : ت شامل موارد زير استاموضوع. حوزه موضوعي كلي مي توان جستجو كرد 4در اين بانك در 

1. Physical Sciences and Engineering 
2. Life Sciences 
3. Health Sciences 
4. Social Sciences and Humanities 

  . حوزه موضوعي داراي موضوعات فرعي هستند 4هركدام از اين 

 sign  توانيد از طريق گزينه2شما مي in ن مانند تعريف ات جانبي آدر اين پايگاه ثبت نام كنيد و از امكانAlert و 
Recommendation كنيد استفاده .  

  : جستجوي سريع

جستجوي سريع كه به صورت پيش فرض در صفحه اول پايگاه به شكل زير . براي جستجو در اين پايگاه شما دو انتخاب داريد
  : وجود دارد

  



با استفاده از كليدواژه، نام نويسنده، نام ژورنال يا كتاب و اطالعات كتابشناختي ديگر مجالت براي جستجو استفاده  توانيد شما مي
ها در كنار هم جستجو  اگر بخواهيد كليدواژه. در اين جستجو امكان محدود كردن جستجو به فيلدهاي مختلف وجود ندارد. كنيد

  . شوند از گيومه استفاده كنيد

  پيشرفتهجستجوي 

در بخش جستجوي پيشرفته كه به تازگي نيز به روز شده و به فرمت جديد در اختيار پژوهشگران است فيلدهاي جديدي در نظر 
 . گرفته شده است

  

ها را  توانيد جستجوي كليدواژه ل ميابراي مث. همانطور كه مي بينيد مي توانيد از طريق فيلدهاي بيشتري جستجو را انجام دهيد
. جستجو را انجام دهيد ISBN، يا DOI ،ISSNيا از طريق . محدود كنيد Keywordsيا ) Title( ،)Abstract(به عنوان محدود
براي  اين نوع جستجو جذابيتهاي بيشتري .مشخص كنيد Show these article typesتوانيد نوع مقاله را نيز از طريق  حتي مي

  . كاربران دارد



  

   Expert searchجستجوي خبره يا 

  Open expert search. در پايين بخش جستجوي پيشرفته شما با اين گزينه برخورد مي كنيد

توانيد استراتژي  در اينجا همانطور كه در شكل مي بينيد مي. شويد بر روي اين گزينه شما وارد بخش جستجوي خبره ميكليك  با
              يا عالئميجهت تحديد و افزايش دامنه جستجو ) AND ،OR ،NOT(جستجوي خود را تايپ كنيد و از عملگرهاي بولين 

ديگر مي توانيد روي همين گزينه در بخش  Search Tipsبراي اطالع از  . ت استفاده كنيدبراي جستجوي دقيق عبارا ""مانند 
  . مربوطه كليك كنيد

و تصوير ) Reference Book( ، كتابهاي رفرنس )BOOKS( ، كتابها)Journals( دراينجا منابع جستجوي اطالعات به ژورنالها
)Image ( يا همه نوع منبع)All (را محدود كنيد .  

 شما مي  . جستجو را در همان منبع انجام دهيد ،هاي مربوط به هر نوع منبع توانيد با انتخاب زبانه

  

يا جستجو را به كل  تجوي خود را به مجالت و كتابها محدود كنيدنوع جس Refine your searchحتي مي توانيد از گزينه 
يا مقاالت با دسترسي رايگان به . ) ايد اعالم نموده Favoriteه عنوان فيلدهايي كه در هنگام ثبت نام ب( منابع، منابع مورد عالقه 

 Open(متن آنها  Access  articles (يا منابعي كه از طريق سازمان شما دسترسي به آنها فراهم شده است                       
Subscribed publications)( با نگه داشتن . وضوعي را  هم تعيين كنيدمي توانيد دامنه زماني يا حوزه هاي م. محدود نماييد

  .مي توانيد چند حوزه موضوعي را برگزينيد Ctrlكليد 

https://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiSearchURL&_method=requestForm&_temp=all_boolSearch.tmpl&md5=052b06d957a9d8c82e07acf1d7eef1b7
https://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiSearchURL&_method=requestForm&_temp=all_boolSearch.tmpl&md5=052b06d957a9d8c82e07acf1d7eef1b7


توانيد فهرست الفبايي كتب  ها مي با كليك بر روي اين گزينه. وجود دارد JOURNALو  BOOKدر بخش باالي سايت دو گزينه 
  . و مجالت در اين پايگاه را مشاهده كنيد

 openرنگ نارنجي آن به اين معني است كه اين منبع . شود ر منبع عالمتي به شكل يك برگه ديده ميروي ه در اين بخش روبه

access رنگ سبز به معناي فراهم شدن دسترسي به متن كامل منبع  از طرف سازمان متبوع شماست و رنگ خاكستري به . است
  . با قابليت دسترسي متفاوت و تركيب هر دو رنگ است رنگ مشترك به معناي وجود بخشها. معناي عدم دسترسي است

  مديريت جستجوها

اگر به تصوير نيز دقت كنيد مي توانيد با . توانيد جستجوها را پااليش كنيد دهيد در بخش نتايج نيز مي وقتي جستجويي را انجام مي
 Refineاستفاده از ستون سمت چپ نتايج جستجو در بخش  by:  ه ب نتايج جستجوها را Years ،Article  type ،

Publication title ،Access type  محدود كنيد .  

  

كنار هر نتيجه جستجو را تيك بزنيد و يا از مربع بااليي استفاده كنيد و همه نتايج را انتخاب كنيد و با  كشما مي توانيد مربع كوچ
در پايين هر  Purchase PDFگزينه . كنيد EndNoteمانند آنها را وارد نرم افزارهاي مديريت منابع  Exportاستفاده از گزينه 

 PDFبه معناي دسترسي به متن كامل مقاله و امكان دانلود نسخه  Download PDFمقاله به معناي عدم دسترسي رايگان به منبع و 
  . توانيد براي خواندن چكيد مقاله در همين صفحه استفاده كنيد نيز مي Abstractاز گزينه . است

  . جديد دسترسي پيدا مي كنيدHTMLبا كليك بر روي عنوان هر منبع شما به اطالعات بيشتري از مقاله در يك صفحه 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862118300548
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655417302658/pdfft?md5=cebc2d1aa2daf82cabe53043d41cde70&pid=1-s2.0-S0029655417302658-main.pdf


  )Relevancy( يا ميزان ربط )  Date(مرتب كردن بر اساس تاريخ 

نتايج بر اساس پيش فرض بر اساس . بينيد را مي  date|  relevancesorted byگزينه در سمت راست باالي نتايج جستجو 
نتايج را بر اساس تاريخ انتشار نيز  dateتوانيد با انتخاب گزينه  شوند اما شما مي مرتب مي جستجو يها ميزان ربط به كليدواژه

  . مرتب نماييد

حتما پايگاههاي اطالعاتي امكانات زيادي بري شما فراهم مي كنند كه آگاهي از آنها مستلزم كار و تمرين و جستجو در اين پايگاه 
  . است

https://www.sciencedirect.com/?qs_cid=&qs=nurse&authors=&pub=&volume=&issue=&page=&origin=srch_form&zone=qSearch&sortBy=date

