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(س)کارشناس ارشد پرستاری  مرکز آموزشی درمانی الزهرا  



 Elsevierمعرفی 

 و محصوالت که باشد می پیشرو ای رسانه چند ناشر یک  Elsevier شرکت   

 شرکت این .است داده گسترش دنیا سراسر در آنالین صورت به را خود خدمات

 Science قبیل از پایگاههایی اجتماعی علوم و تكنولوژی علوم، بخش در

Direct, Scopus, Scirus, Reaxys, Engineering village, SciVal,… 

  … ,Evolve, Nursing Consult, MD Consult, Lancet پزشكی بخش در و 

 .است داده ارائه را

 





Science Direct 

 Science Direct  اطالعات ارائه برای اطالعاتی بانک یک Elsevier ناشران و 

  آثار و مجالت کتابها، لیست در مرور و جستجو امكان  SD در .باشد می وابسته

 .دارد وجود مرجع

  

ScienceDirect covers about 24.4% of the world’s full-text 

scientific, technical and medical (STM) information across 

24 fields of science 

 



Science Direct 

 ScienceDirect contains over 10 Million peer reviewed 

article 

 11 million researchers worldwide have access to 

ScienceDirect.   

 36 full text downloads every second during an average 

working day. 

 Since Launch science direct has put an average of two 

articles every minute 

 

 



Science Direct 

 10 million full-text articles from 2,500+ Elsevier journals 

 23 Subject Collections  

 Backfiles dating back to 1823 

 Early access to preprints via Articles in Press 

 90+ Reference Works 

 141 Book Series in 6 packages (63 titles) 

 6 series Handbooks (164 volumes) 

 5,300 eBooks 



 SDتعداد منابع موجود در 



 SDموضوعات اصلي در پايگاه 



 SDفراواني موضوعات اصلي در 



Science Direct 

  مراجعه com.sciencedirect.www  آدرس به ،SD اطالعاتی پایگاه در جستجو برای        

  .کنید

 شخصی پرونده ایجاد با و کرده تكمیل را نام ثبت فرم و انتخاب را Register گزینه 

(profile) عالقه، مورد نشریات از لیستی ایجاد جستجوها، کردن ذخیره مانند امكاناتی از  

 .نمایید جستجو تاریخچه ایجاد و (Alerts) رسانی آگاهی سیستم

 متبوع دانشگاه یا سازمان توسط که مقاالتی از استفاده امكان قسمت، این در عضویت 

 وارد و Login گزینه انتخاب با بعدی مراجعات در .کند نمی فراهم را اند نشده خریداری

 .نمود استفاده قسمت این امكانات از توان می خود عبور رمز و کاربری شناسه کردن

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 چگونه بايد ثبت نام کرد؟

 .  را انتخاب کنید  Registerگزینه 



SciVerse 

  به دسترسی سازی یكپارچه و همزمان جستجوی منظور به اخیراً 

   Science Direct, Scopus, Scirus, SciTopics اطالعاتی پایگاههای

  در همزمان جستجوی این .است آمده وجود به SciVerse محیط

  مطالب کشف و جستجو ابزارهای شامل ،Hub عنوان تحت محیطی

  قابل مختلف افزارهای نرم و پیوسته هم به و مجتمع محتوای جدید،

 .باشد می اجرا

  

 



 SDانواع جستجو در 

 لیست مرور همچنین و موضوعی جستجوی امكان Science Direct پایگاه در 

 .دارد وجود (Browse) انتشارات

 :کليدواژه اساس بر جستجو  

 Quick Search 

 Advanced Search 

 Expert Search 

 



 (Quick Search)جستجوی سريع  

  چنانچه .ندارد وجود مختلف فیلدهای در جستجو کردن محدود امكان سریع، جستجوی قسمت در 

  .دهید قرار کروشه یا و گیومه در را آنها باید شوند، جستجو هم درکنار الزاماً واژه ها کلید بخواهید

  بازیابی شما برای را زیادی رکوردهای ،گیومه در دادن قرار بدون depth و vehicleکلمة دو

  را کلمه دو این که رکوردهایی به جستجو شود، وارد "vehicle depth" صورت به اگر لیو می کند

   .می شود محدود دارند هم کنار در

 



 (Advanced Search)جستجوی پيشرفته  

  Advanced Searchباالی صفحه و یا انتخاب  در  Searchبا انتخاب گزینة  

 .وارد صفحه جستجوی پیشرفته شویددر گوشه سمت راست صفحه، 

 

 



 (Advanced Search)جستجوی پيشرفته  

   Includeدر قسمت 
گزینه  با انتخاب
Journals ، امكان

جستجو در مجموعه 
مجالت و با انتخاب 

 All Booksگزینه 
امكان جستجو در کتب 
 .این ناشر فراهم میشود

زمینة موضوعی و محدودة سالی را 
 کنیدمشخص 

برای انتخاب بیش از یک زمینة )
استفاده  ctrl+clickموضوعی  از 

 (نمایید



 (Advanced Search)جستجوی پيشرفته  

استفاده از فیلدهای با 
 ,Authorsمختلف از قبیل 

Journal Name Title, 

Abstract,   می توان
جستجوی خود را در 

عنوان، چكیده، نام مجله و  
 .  غیره محدود کرد



 (Advanced Search)جستجوی پيشرفته  

 Recall Search: گزینه انتخاب با آن، نمودن ذخیره و جستجو انجام از بعدRecall 

Search   کنید مشاهده را شده ذخیره های جستجو لیست. 

  این در .شود می فراهم Elsevier کتابهای در جستجو امكان ،Books گزینه انتخاب با 

  کتابها سالی محدوده و موضوعی زمینه کردن محدود برای امكاناتی باال، مانند نیز قسمت

 .دارد وجود

  این در موجود ویدئوهای و جداول تصاویر، در جستجو امكان ،Images گزینه انتخاب با 

  بر جستجو کردن محدود امكان قبلی قسمتهای مانند نیز اینجا در .شود می فراهم پایگاه

 .دارد وجود موضوعات و سالی محدوده مدرك، نوع اساس

 

 



 (Expert Search) جستجوی خبره 

 های بندی فرمول امكان پیشرفته، جستجوی قابلیتهای بر عالوه خبره، جستجوی در 

 ترکیب و متفاوت جستجوی راهبردهای برای پرانتز از استفاده مانند ترکیبی و خاص

 جستجوی مانند نیز خبره جستجوی در .است نظر مد بولی عملگرهای با آنها منطقی

  برای زیر مثالهای به .دارد وجود تصاویر و کتابها مجالت، در جستجو امكان پیشرفته،

 .کنید توجه خبره جستجوی در های کلیدواژه کردن وارد

"kidney disease" OR "renal failure" 

morphine AND ganglia) OR tumor ) 

 



 (Expert Search) جستجوی خبره 



 نکاتي در ارتباط با جستجو

  را عبارت آن باید عبارت، یک جستجوی برای ای کلیدواژه جستجوی انواع در 

   .دهید قرار {} یا  "  "    داخل

  کلمه دو این الزاماَ که شود می بازیابی نتایجی "heart attack" کردن وارد با 

 تاثیر بی گذاری نقطه عالئم جستجویی، چنین در اند گرفته قرار هم کنار در

 شده پوشی چشم - عالمت از "heart-attack" جستجوی در مثال برای .است

   .شود نمی مشاهده تفاوتی شده بازیابی نتایج ودر

 



 نکاتي در ارتباط با جستجو

  دو این الزاماَ که شود می بازیابی نتایجی {heart attack} کردن وارد با 

 پیدا اهمیت گذاری نقطه عالئم ولی باشند گرفته قرار هم کنار در کلمه

  کاراکتر یک شبیه ها wildcard جستجویی چنین در همچنین .میكند

  از نتایجی {?health care} جستجوی در مثال عنوان به .شوند می جستجو

  ?The myth of agency and patient choice in health care قبیل

 .شود می بازیابی

 



 Truncation کوتاه سازی 

  کوتاه نمادهای از یكی از استفاده با و کرده وارد را کلمه یک ریشه اینكه منظور 

   .شود جستجو آن با ریشه هم کلمات تمام سازی،

   . ؟ و * از عبارتست ،SD پایگاه در سازی کوتاه نمادهای 

 یک ؟جایگزین نماد و شود می کاراکتر چند یا یک صفر، جایگزین * نماد 

 را analyse یا analyze کلمات analy?e مثال عنوان به .شود می کاراکتر

 ,behave, behavior, behavior کلمات *Behave .کند می بازیابی

behavioural, behaviourism, … کند می بازیابی را. 

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

   .دشو می مشاهده شده بازیابی رکوردهای لیست نتایج، صفحه در 

 و آن منبع نویسنده، مقاله، عنوان شامل مقاله کتابشناختی اطالعات رکورد هر در 

 .می شود شاهدهم  Related Articlesو  Preview, PDF Show لینكهای

  مطالب، رئوس مقاله، کتابشناختی اطالعات و چكیده مقاله، هر عنوان انتخاب با  

 .شود می  مشاهده مقاله مرجعهای و جداول اشكال، تصاویر،

  

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

  مقاله مآخذ و منابع و جداول و تصاویر مقاله، چكیده ،Preview گزینه انتخاب با 

  می دهد ارائه pdf فرمت به را مقاله کامل متن PDF لینک .شود می داده نمایش

 .کند می لیست را مقاله آن با مرتبط مقاالت Related Articles گزینه و

  همچنین .دارد وجود مقاله مختلف قسمتهای به  (link)پیوند قدرت قسمت این در 

  نیز هستند پیوند دارای آنها از تعدادی که مقاالت مآخذ و منابع در جستجو امكان

 .دارد وجود

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

Search Within Results  کردن محدود امكان 

  دیگر های کلیدواژه از استفاده با را جستجو نتایج

 .کند می فراهم

  نتایج کردن محدود امكان  Refine Results گزینه

  مدرك نوع مانند مختلف بندیهای دسته در

(Content Type)، مقاله، عنوان مجله، یا کتاب نام  

  با .کند می فراهم را ... و انتشار سال نویسنده، نام

  را خود نتایج Limit To انتخاب و دسته هر انتخاب

  انتخاب با .کنید محدود شده انتخاب دسته به

Exclude خود جستجوی از را نظر مورد دسته  

 .نمایید خارج



 (Search Result)صفحه نتايج 

 و (Relevance) ارتباط میزان اساس بر نتایج کردن مرتب اجازة Sort By کادر 

  بر را نتایج کنید انتخاب را Date اگر البته که دهد می را (Date) تاریخ یا

 .کرد خواهد مرتب مقاالت جدیدترین اساس

 

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

  توضیح مختصر طور به که دارد وجود هایی گزینه جستجو، نتایج صفحة باالی در

 :شود می داده

 

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

 Edit this search: توانید می و گردید می بر جستجو صفحة به گزینه این انتخاب با  

 Quick Search در را خود جستجوی اگر که است ذکر به الزم) .کنید ویرایش را خود جستجوی

 (ندارد وجود Edit Search امكان اید، داده انجام

 Save this search : کنید ذخیره را خود جستجوی فرمول توانید می گزینه، این انتخاب با. 

 Save as Search Alert : سیستم از استفاده امكان گزینه این انتخاب با Alert برای  

  اطالع به الكترونیكی پست با جستجو نتیجه و شود می فراهم متناوب و اتوماتیک جستجوی

  .کنید نام ثبت ، SD محیط در حتماً گزینه، این از استفاده برای که است ذکر قابل .رسد می شما

 

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

 RSS Feed: بر رسانی آگاهی سیستم از توانید می سیستم، این از استفاده با  

  شما جستجوی متناوب و اتوماتیک طور به تا کنید استفاده خود کامپیوتر روی

 کامپیوتر روی توان می RSS از استفاده برای .شود ارسال شما سیستم به و اجرا

  وبی سایتهای از وب، طریق از یا و کرده نصب را بخواند را آن که افزاری نرم

RSS گرفت کمک. 

  سیستم در ولی گیرد می انجام ایمیل طریق از رسانی آگاهی Alert سیستم در 

RSS گردد می ارسال جدید اطالعات کامپیوتر، شدن روش محض به. 

  

 



 (Search Result)صفحه نتايج 

 E-mail Articles : با و انتخاب را دلخواه رکوردهای گزینه این انتخاب با  

 فقط که است ذکر قابل .نمایید ارسال دیگران یا خود برای الكترونیكی پست

 .شود می ارسال الكترونیكی پست به مقاله کتابشناختی اطالعات

  Export Citations : کتابشناختی اطالعات توانید می گزینه این انتخاب با 

  و Word، Endnote مثل محیطی در را آنها و مدیریت را خود نظر مورد مقاالت

 .نمایید ذخیره ...

 



Export 

 : دارد وجود فرمتها انتخاب برای گزینه چهار Export صفحه در 

RIS format     : مثل محیطی در را خود دلخواه رکوردهای توانید می گزینه این انتخاب با word  

 .نمایید ذخیره Notepad یا

Refworks Direct Export     : فضای در را خود رکوردهای توانید می گزینه این انتخاب با  

Refwork عضو و کرده استفاده سایت این یكماهة دسترسی از توانید می اینكار برای .کنید ذخیره  

 .دارد وجود اطالعات ویرایش امكان فضا این در .شوید سایت

ASCII format     : کند می ایجاد شما فایل از ساده متنی سند یک فرمت، این. 

      Bib Tex format: فرمت با فایل کردن ذخیره امكان گزینه، این Word کند می ایجاد را. 



Export 



 (Search Result)صفحه نتايج 

 Download multiple PDFs: مورد مقاالت کامل متن همزمان دریافت برای  
 .کنید انتخاب را گزینه این لیست، یک از نیاز

 

 Open all previews: با همراه را شده بازیابی رکوردهای گزینه، این انتخاب با  
 .دهد می نمایش آنها چكیده

 

 Cited By in Scopus: گزینة کنید، انتخاب را مقاله یک چكیدة چنانچه Cited 

By in Scopus مجموعه در که مقاالتی لیست آن انتخاب با .شود می مشاهده  
Scopus  است رویت قابل اند کرده استناد شما نظر مورد مقالة به. 

 



  

 (Browse)مرور در ليست  

 
 پوشش تحت کتابهای و مجالت لیست می توان ،Browse گزینة انتخاب با 

Science Direct توجه .نمود مشاهده موضوعی و الفبائی تفكیک به را  

 این چنانچه .دارد وجود  عالمت مجله عنوان هر کنار در که باشید داشته

  مورد کتاب یا مجله کامل متن که است آن دهنده نشان باشد رنگ سبز عالمت

  چنانچه و (شده خریداری سالی محدوده در البته) باشد می دسترس قابل نظر

 کتاب یا مجله کامل متن که است آن دهنده نشان باشد رنگ سفید عالمت این

   .نیست دسترسی قابل نظر مورد

 



  
 (Browse)مرور در ليست  

 
 Science Direct پوشش تحت کتابهای و مجالت لیست می توان ،Browse گزینة انتخاب با

  .نمود مشاهده موضوعی و الفبائی تفكیک به را

  نشان باشد رنگ سبز قفل عالمت چنانچه
 کتاب یا مجله کامل متن که است آن دهنده
 در البته) باشد می دسترس قابل نظر مورد

 این چنانچه و (شده خریداری سالی محدوده
  است آن دهنده نشان باشد رنگ سفید عالمت

  قابل نظر مورد کتاب یا مجله کامل متن که
   .نیست دسترسی



  
 (Browse)مرور در ليست  

 

با انتخاب عناوین مجالت  

  و تیک زدن آنها مورد عالقه

مخصوص  می توان لیست 

ایجاد   (favorites)خود 

هنگامی که با نام . کرد

کاربری و رمز عبور خود 

شوید، در  SDوارد صفحه 

،  Quick Linksقسمت 

لیست انتخاب شده قابل  

 .مشاهده است

 



  (Alert)سيستم هشدار دهنده

 ماه هر یا و هفته هر روز، هر متناوب، و اتوماتیک صورت به که است سیستمی رسانی، آگاهی سیستم 

 نوع سه .دهد می اطالع شما به الكترونیكی پست با جدید رکورد یافتن صورت در و اجرا را شما جستجوی

Alert دارد وجود پایگاه این در: 

 Search Alerts : جستجوی موضوع با که جدیدی مقاالت از خود، الكترونیكی پست آدرس طریق از 

 .شد خواهید آگاه هستند مرتبط شما

 Topic Alerts: می اضافه مجموعه به و باشد می شما نیاز با مرتبط که جدیدی مجلة از را شما 

 .نماید می ْآگاه شود

 Volume/Issue Alerts: به کنید، می مرور را آن شما که خاصی مجلة از جدید شمارة یک که زمانی 

 .گیرید می قرار جریان در خود الكترونیكی پست طریق از شما شود اضافه مجموعه

 

 



  (Alert)سيستم هشدار دهنده

  در .کنید انتخاب را Save as Search Alert گزینه خود، جستجوی از بعد 

 انتخاب و عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با مجدداً ،SD به بعدی مراجعات

 مدیریت و مشاهده را خود هشدارهای لیست صفحه، باالی در Alert گزینه

 .کنید

 



 يا ضريب تاثير يک مجله Impact Factorبازيابي 

  داشته وجود چنانچه) مجموعه این در مجله یک IF شمارة به دسترسی برای 

 را خود نظر مورد مجلة اسم دارد وجود مجالت لیست که ای صفحه در ،(باشد

  باز که ای صفحه پایین در .کنید کلیک مجله جلد عكس روی و کنید انتخاب

   .کنید مشاهده را مجله Impact Factor شمارة توانید می شود می

 



Live Chat 

 می فراهم چت امكان و شده متصل SD الكترونیكی مشتری خدمات نمایندگان از یكی به گزینه، این انتخاب با 

 شود، می باز که ای صفحه در .بگذارید میان در SD نماینده با را خود سواالت و مشكالت محیط، این در .شود

 متصل SD نمایندگان از یكی به تا کنید انتخاب را Send گزینه و وارد را خود الكترونیک پست آدرس و نام

 .بپرسید را خود سواالت و شوید

 



 SDنکاتي در ارتباط با راهبردهای جستجو در 

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

 

 OR : داشته را دو هر یا و ها واژه از یكی که کند می بازیابی را رکوردهایی  
  :مثال .رود می بكار  اختصارات یا مترادف های واژه ترکیب برای همچنین .باشد

mri or magnetic resonance imaging 
 

 And not : گاه هر .رود می بكار جستجو از خاص واژة یک کردن حذف برای 
  داشته را اول واژة کلید که کند می بازیابی را رکوردهایی گیرد قرار واژه دو بین

 tumor and not malignant :مثال .باشد نداشته را دوم واژة کلید ولی باشد
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 w/n : بكار کلمات تقدم گرفتن نظر در بدون ها واژه میان فاصلة تعیین برای  
   .داد قرار را 255 تا 1 رقم از توان می n جای به .رود می

 و pain کلمه دو که کند می بازیابی را نتایجی  pain w/15 morphine :مثال 
morphine باشند گرفته قرار یكدیگر از کلمه 15 فاصله با. 

 

 PRE/n: عملگر این از باشد دومی بر مقدم اولی که ای واژه دو بازیابی برای 
 را مقاالتی behavioural PRE/3 disturbances مثال .کرد استفاده توان می

  3 فاصلة با و disturbances بر مقدم behavioural کلمة که کند می بازیابی
 .باشد آمده کمتر یا
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 حالت همچنین و جمع شكل کنید وارد را مفردی کلمة چنانچه جستجو هنگام 

 و city, cities شما، برای city کلمة مثال .کند می بازیابی نیز را کلمه مالكی

city’s مفردی کلمات جمع صورت تواند نمی سیستم البته .کند می جستجو را  

  را bonus کلمة چنانچه مثال .کند پیدا را شوند می ختم ”is“  یا ”us“ به که

 .کند نمی بازیابی را bonuses کنید جستجو
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stop words ها کلماتی هستند که قابل جستجو نمی باشند و باید از جستجو حذف شوند .
 .لیست این کلمات در جدول زیر آمده است

 



 SDنکاتي در ارتباط با راهبردهای جستجو در 

کلمات که باشید داشته توجه and و or جزو stop words کلمة .باشند نمی ها  

not نیز stop word می جستجو قابل شود داده قرار گیومه در اگر اما .نیست 

 را not” contested“ باید not contested  عبارت جستجوی برای مثال .باشد

 .ببرید بكار

کلمات in و a ولی هستند عمومی کلماتی stop word برای .باشند نمی  

 .کنید وارد را عبارت همان دقیقا باشد کلمات این شامل که عبارتی جستجوی

 one in a million :مثال
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  دارند، نویس باال یا دار نویس زیر حروف که کلماتی کردن وارد برای 

  :کنید تایپ  H2O جستجوی برای مثال .کنید تایپ سطر یک در را همه

H2O  

  مثال .کنید وارد را آن انگلیسی کاراکتر یونانی، الفبای جستجوی برای 

  beta  :کنید وارد β  جستجوی برای
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