
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(

 Scopusپایگاه اطالعاتی

 اسکوپوس بزرگترين پايگاه داده چکيده و استنادی است که شامل:

  00444444 ؛(چکيده با همراه% 04 حدود) رکورد 

   ناشر در سراسر جهان؛ 0444عنوان از  00444حدود 

   مقاله کنفرانس؛ 0444444بيش از 

   مدالين؛ پايگاه ٪ 044در بر گيرنده 

  ابزاری برای تجزيه و تحليل پژوهشهای مختلف؛ 

   و محاسبهH-Index نويسندگان می باشد 

 وری و تأثيرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمايش  ايندکس بهره -اچ

دهد.  می

  دفعات مورد ارجاع قرار گرفتن آن مقاالت توسط بر اساس مقاالت پر استناد افراد و

شود.  نويسندگان ديگر، محاسبه می

 جستجوی کليدواژه در فيلدهای مختلف 

 جستجو از طريق نام نويسنده 



 

 جستجو از طريق وابستگی سازمانی 

 جستجوی پيشرفته 

 جستجوی کلیدواژه

 

 

 

 

 



 

 نمونه جستجوی کلیدواژه

 

Scopus پایگاههای در همزمان طور به را ها واژه کلید 

 .کند می جستجو مختلف، اطالعاتی

 

ديده می شود که با  view at publisherدر برخی از آنها پيوند پس از مشاهده عناوين يافت شده، 

کليک بر روی آن، در صورتيکه پايگاه مورد نظر جزء پايگاههای مورد اشتراک دانشگاه تربيت مدرس 

 مقاله را دريافت نماييد.باشد، می توانيد متن کامل 

 



 

 کامل متن به اتصال نمونه یک

 

است و قابل دسترس می باشد wileyمقاله مورد نظر در پایگاه 

 



 

 نویسنده نام جستجوی نمونه

 

 نتایج

 



 

 

 

 

 

 



 

 نظر مورد نویسنده مقاالت نمودار

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 علمی مؤسسات و دانشگاهها مقاالت مشاهده

 

 

 

 استنادات مشاهده

در صورتیکه مایل باشید پر استناد ترین مقاالت را مشاهده نمایید می 
قرار دهید و مدارکی را که به   citationتوانید ترتیب نتایج را بر اساس 

 مقاله حاضر استناد کرده اند مشاهده نمایید



 

 

 جستجوی پیشرفته

 

 باتشکر



 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 درمانی الزهرا)س(کتابخانه مرکز آموزشی 

 , Magiran آشنایی با پایگاههای

Irandoc  ,   Sid 

 

 

Magiran 
 بانک اطالعات نشریات کشور

  
 www.magian.com 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

يکی از پايگاه های شناخته شده در عرصه انتشار مقاالت علمی Magiranوب سايت 

 است که خدمات زير را ارائه می دهد :

 متن مقاله های نشريات علمیدسترسی به نسخه تمام  -

 دسترسی به نسخه الکترونيکی روزنامه ها، گاه نامه ها و ساير مجالت کشور -

 امکان اشتراک مجالت -

 جستجو 

با استفاده ازراهنمای نشریات عضو شامل  فهرست الفبایی نشریات  ، فهرست -1
موضوعی ونشریات دارای متن و نشریات دانشگاهها و نشریات دارای اعتبار 

 علمی می باشد 

جستجوی ساده و پیشرفته از طریق وارد کردن واژه ها و عبارات مورد نظر  -2
 در کادرمربوطه می باشد 

بودن سازمان شما در لیست پایگاه که در سمت چپ سایت در صورت مشترک 
 تکست مقاالت قابل دانلود خواهد بود. قابل مشاهده است فول

 

جستجو  برای اطالع از  تکراری نبودن موضوع پایان نامه و طرح خود در چه پایگاهی

 می کنید؟

 

 



 

IRANDOC 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

www.irandoc.ac.ir 

 

       ايننن سننايت وابسننته بننه وزارت علننوم ، تحقيقننات و فننناوری اسننت و جهننت

پاسنننخگويی بنننه بخشنننی از نيازهنننای پژوهشنننی کشنننور در حنننوزه علنننوم ، 

 فناوری اطالعات و مديريت مدارک علمی تاسيس شده است.

     پايننان نامننه مقاننن کارشناسننی    000444محتننوای آن در حنناض حادننر حنندود

مقالنننه  000444همنننايش ،  00444طنننرژ پژوهشنننی ،  00444ارشننند و دکتنننری ، 

 . گزارش دولتی می باشد 00444و 

 التننين و فارسننی) نامننه پايننان قالنن  در نينناز مننورد اطالعننات يننافتن بننرای سننايت ايننن لننذا

 تولينند دولتننی گزارشننات و پژوهشننی ،طننرژ سننمينار و همننايش مقالننه مجلننه، ،مقالننه(

 مننتن بازيننابی و پيشننرفته و سنناده جسننتجوی امکننان طريننق از کشننور داخننل در شننده

 کليننه پژوهشننگاه ايننن در .کننند مننی ارائننه خنندمات پژوهشننگران بننه  ، منندارک کامننل

 مزيننت دارای پژوهشننگاه ايننن همچنننين. گننردد مننی ثبننت دانشننجويان هننای نامننه پايننان

 واژه کلينند تننواني  مننی منظننور ايننن بننه کننه باشنند مننی مودننوع نبننودن تکننراری از اسننتفاده

 پينندا آگنناهی خننود ماالعننه مننورد مودننوع سننوابق از و کننني  وارد را خننود مقالننه هننای

 .کني 

 ساختار پژوهشگاه علوم و فناوری :

 پننژوهش هننای پيشننينه -0 نامننه پايننان ثبننت پايگنناه -0 پايگنناه هننای اطالعنناتی    -0

 ا ه نامه پايان يافتن برای جستجو -0 ها نشريه -0(مودوع بودن تکراری عدم)

 :مراحل انتخاب مقاله 

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/


 

 0- انتخاب پايگاه اطالعاتی 

 0-  جستجو در پايگاه 

 )جستجوی ساده)وارد کردن کليد واژه در محدوده جستجو 

       جسنننتجوی پيشنننرفته) وارد کنننردن عبنننارات و واژه هنننای جسنننتجو در

 چندين کادر و اخص کردن آن (

  عملگرهای مناقی (جستجوی حرفه ای ) استفاده از 

     نکتننه: اگننر بننرای اولننين بننار ق نند ورود بننه پايگنناه را دارينند ابتنندا باينند ثبننت

نننام کنينند بعنند از وارد کننردن نننام کنناربردی و رمننز عبننور، وارد صننفحه          

 جستجو می شويد.

 ابتنندايی صننفحه بيسننت بننه دسترسننی تنهننا علننوم وزارت ابالغننی نامننه شننيوه اسنناس بننر

 يننا و کامننل مننتن بننه توانننند مننی کسننانی. باشنند مننی ممکننن رسننالت و هننا نامننه پايننان

 آنهننا سننازمان کننه باشننند داشننته دسترسننی هننا رسنناله و هننا نامننه پايننان مننتن از قسننمتی

  IP بننا دسترسننی ايننن. باشنند بسننته قننرارداد ايرانننداک بننا...( يننا پژوهشننگاه، دانشننگاه،)

 .شود می فراه  ها سازمان اين برای

 چنن  سننمت و بنناال قسننمت بننه خيننر، يننا اسننت عضننو شننما دانشننگاه بدانينند اينکننه بننرای

 هيننأت عضننو يننا دانشننجو کننه را دانشننگاهی نننام باينند کنينند؛ نگنناه جسننتجو نتنناي  صننفحه

 شننما سننازمان کننه شننود مننی ديننده زمننانی فقننط دانشننگاه نننام. ببينينند را هسننتيد آن علمننی

 .باشد داشته قرارداد ايرانداک با

بود؟ خواهند شما دسترس در چگونه کشور پژوهشی علمی شریاتندانید  می آیا

 



 

SID 
 

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 

  با آدرس  0000اين سايت که از ساضwww.sid.ir  فعاليت خود را آغاز کرده، يکی از

 قديمی ترين مراکز انتشار مقاالت نشريات پژوهشی است.

  ايران در اين پايگاه نمايه شده و متن کامل مقاالت علمی پژوهشی تقريباً کليه نشريات

از طريق اين سايت به رايگان قابل دريافت می باشد.  امکان جستجوی ساده و پيشرفته 

با وارد کردن اسامی و عبارات کليدی در ميان مقاالت ، نشريات و نويسندگان دستيابی 

 به مقاله مورد نظر را امکان پذير می کند.

 

 عبارتند از :Sidرین خدمات برخی از مهمت

 
 نمایه سازی نشریات علمی پژوهشی -
 معرفی مراکز علمی ایران -
 ارائه مقاالت دانشگاه آزاد اسالمی و مقاالت دانشگاه پیام نور -
 امکان جستجوی مقاالت و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده -
 نشریات بین المللی نمایه سازی چکیده مقاالت محققان ایرانی در -
 Scopusمعرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در - 

 ISIمعرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در -

 ارائه گزارشات استنادی نشریات و نویسندگان ایرانی  -
علم سنجی  -امکان معرفی نشریات و نویسندگان مقاالت پر استناد از طریق شاخص های بین المللی  -
 (Immediacy Index( و شاخص آنی )Impact Factorظیر شاخص تاثیر )ن

http://www.sid.ir/


 

 
 ارائه رایگان چکیده و متن کامل مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های علمی -

 امکان جستجوی موضوعی و جستجو بر اساس رویدادها در مقاالت سمینارها
 ارائه رایگان چکیده طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی -

 این سایت سایت مجامع علمی فارسی ایران نیز هست 

  چنانچه خواهان دریافت اطالعاتی در مورد مجامع علمی برگزار شده سال جاری و یا مجامع آتی

هستیم و اینکه این مجامع چه تاریخهایی برگزار می شوند و مرکز برگزار کننده آنها و مکان آنها 

 کجاست می توانیم از سایت استفاده کنیم

 ین مجامع به منظور سهولت دسترسی براساس گروه تخصصی مورد نظر نیز طبقه بندی شده اند.ا 

 

 

 

 با تشکر



 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(

با آشنایی  H-index دهنده آن ارائه های پایگاه و  

میالدی توسط جورج هیرش در دانشگاه  5002اچ انیدکس از شاخص های علم سنجی است که در سال 

کالیفرنیا ابداع شد. این شاخص در واقع با هدف تعیین تأثیر و ارزیابی کمی برون داد پژوهشی محققین 

سبه است.  ابداع شده است. اچ ایندکس برای یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا دانشگاه قابل محا

توزين استنادات داده شده به آثار منتشره يک فرد يا گروهی از افراد محاسبه شاخص اچ بر پایه 

بار  2اثر علمی )کتاب، مقاله و ...( دارد که به هر کدام از آنها  2صورت می گیرد. به طور مثال وقتی فردی 

 است. 2استناد شده، اچ ایندکس او 

 نحوه که هستند Google Scholar و Scopus ،ISI کنند محاسبه می را h-index که هایی پایگاه ترین مهم

 .ذکر می شود به طور خالصه در اسالیدهای بعد فوق های پایگاه از شاخص این آوردن دست به

 Scopus نویسندگاندر   h-index مشاهده

 مورد نام و شده نویسنده جستجوی صفحه وارد(  www.scopus.com)پایگاه این در

 نمایید؛ وارد را نظر

 



 

 کنید؛ کلیک نظر مورد نویسنده نام روی نتایج صفحه در سپس

 

 
 همچنين در صفحه نتاي  با کليک بر روی



 

view citation overview ارجاعات به مقاالت نويسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده   ،

 می شود. 

خود را در گوشه سمت راست باال مشاهده  h-indexدر همين صفحه محققين گرامی می توانند 

 .نمايند

 

ISI   در    نويسندگان h-index مشاهده   



 

اطالعاتی پایگاه در  ISI (  خود نظر مورد نویسنده نام ،(باشد برقرار آن به دسترسی که مرکزی در

کنید؛ وارد را  

 

کليک  Create Citation Reportدر صفحه نتاي ، مقاله فرد مورد نظر را انتخاب کرده و روی 

 نماييد؛ 

 

 مشاهده    h-index در نویسندگان    

Google Scholar 
 کلیک کنید؛ My Citation موتور جستجوی گوگل اسکوالر را باز کنید و بر روی پیوند

 



 

 
 سپس با نام کاربری خود وارد شوید 

 



 

نویسنده دلخواه خود را در کادر جستجو وارد در پروفایل خود، جدول اچ ایندکس را مشاهده کنید و یا نام 

 نمایید و نتیجه را مشاهده کنید.

 
 شاخص های استنادات

Citation: در استنادات تعداد دوم ستون در .کنید می مشاهده را نشریات کل به استنادات تعداد قسمت این در 

 ؛دهد می نشان را اخیر سال 2

h-index:  نویسنده ای که جستجو کردید مشاهده می کنید؛در این قسمت اچ ایندکس خود یا 

i10-index: 00 شاخصi دارند نشان می دهد. استناد 00 حداقلی را که انتشارات تعداد 

 روش تعيين اچ ايندکس به صورت دستی

به صورت دستی، پس از جستجوی نویسنده مورد نظر و مشاهده نتایج در  Hبرای به دست آوردن عدد 

مقاالت را بر حسب استناد به ترتیب نزولی مرتب کنید و تعداد مقاالت را با تعداد سالهای مختلف، 

استنادها مقایسه نمایید تا جایی که تعداد استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد. شماره آن 

 نویسنده است.  Hدهنده شاخص مقاله، نشان

 



 

 
 مورد جستجو بستگی دارد. اطالعاتیجامعیت پایگاه به  Hگیری دقیق شاخص  اندازه

به دست آمده از پایگاه های مختلف که در اسالیدهای قبل ذکر شد یکسان  Hبه طوری که ممکن است شاخص 

 نباشد.

        

 

 

 با تشکر



 

PubMed 
 راهنماي استفاده از

PubMed 
کاور تو کاور وهم انتخابی مدالین مجالت را بصورت  مجله ایرانی00عنوان مجله را نمایه میکند. 2000بیش از 

 نمایه میکند ولی پابمد سنترال کاور تو کاور است.

که توسط مرکز ملی اطالعات بیولوژی در . این سایت مجموعه ای از مقاالت بانک اطالعاتی مدالین است

 پزشکی امریکا تاسیس گردیده است.این سایت با آدرس زیر قابل دسترسی است: کتابخانه ملی

 

سایت این عملکرد و اتامکان از مختصری  

 ا.جستجوی ساده

.جستجوی پیشرفته5  

.امکانات دیگر3  

تایپ - 0نحوه دسترسی به پابمد جهت ورود به پایگاه پابمد می توانید از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

تایپ نشانی -5و کلیک بر روی لوگوی پابمد  gov.nih.nlm.www نشانی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا

  com.pubmed.www مستقیم پابمد به آدرس

 

:Simple Search  ساده جستجوی   در صفحه اصلی پابمد، کادر جستجوی ساده قرار دارد که این بخش

 در: B .در بخش نخست بایستی پایگاه اطالعاتی موردنظر را انتخاب نمود: A :قسمت می باشد 4شامل 

 کلیک نمایید Search کادرجستجو عبارت مورد نظر را تایپ و روی کلید

http://www.ncbi.nlm.nih/


 

 :Advanced Search  پیشرفته جستجوی   مزیت استفاده از جستجوی پیشرفته این است که می توان

یک فیلد خاص برای جستجو انتخاب کرد و با استفاده از اپراتورهای مختلف، تعداد کلید واژه های بیشتر 

 ختلف را با یکدیگر ترکیب نموددر فیلدهای م

 

:نحوه کاربرد عملگرهای منطقی  

 : ANDمقاالتی که هر دو واژه را در بردارند 

 :NOT  واژه اول را دارند ولی فاقد واژه دوم هستند 

 :OR برای یافتن دو عبارت یا کلمه هم معنی در یک مرحله جستجو 

 

 



 

دريافت کني  مقاله را  فايلهای گرافيکیاگر بخواهي  اين مقاله را ب ورت فرم متنی بدون 

 کليک ميکني . نشاندار کرده بعد روی تکست در نوار نمايش

 

نمایش نوار از را کنیم ایمیل ارسال دیگری شخص یا خود ایمیل به را نظر مورد مقاله بخواهیم اگر  

 .میکنیم کلیک  SFNT TO روی و کرده انتخاب

 
 Format  : مقاله را تنظیم می کندطالعات مچگونگی نمایش 



 

: Summary مقاله شامل عنوان، نام مولف، عنوان اختصاری مجله،  طالعاتمای از  خالصهPMID  ،

 ... لینک به متن کامل و

): text (Summary  طالعات فرمتمجهت لیستهای منابع طراحی شده است و در واقع همان 

Summary ) .استفاده از این فرمت برای تهیه نسخه چاپی از  را به شکل لیست منابع نمایش می دهد

 )مقاالت به صرفه می باشد

: Abstract  طالعات مقاله به همراه چکیده ای از مقالهمای  خالصه 

 text (Abstractطالعات تکمیلی صفحه نمایش را حذف می نماید. این فرمت جهت کپی، پرینت، :م

 .ذخیره و یا ایمیل کردن مفید است

  MEDLINE   طالعات را به صورت برچسب رکوردهای پابمد نشان می دهد و از بخش: م file to 

Send می توان جهت ارسال نتایج به نرم افزارهای مدیریت منابع استفاده کرد. 

XML    :ین فرمت داده ها را به زبان برنامه نویسی وب نمایش می دهد. 

  Items per page :   مورد از مدارکی را که بازیابی  64هر صفحه پابمد به صورت پیش فرض در

مورد)  644تا  5کرده است، به نمایش می گذارد. اما با استفاده از این گزینه، می توان تعداد متفاوتی (

را برای نمایش دادن در یک صفحه انتخاب نمود. (بدیهی است انتخاب تعداد موارد بیشتر در یک 

 ).باشدصفحه، مستلزم سرعت مناسب اینترنت می 

Sort by : پابمد نتایج بازیابی شده را به ترتیب زمان از جدید به قدیم مرتب می کند. برای تغییر شیوه

ترتیب نتایج بر حسب تاریخ انتشار، نویسنده اول، نویسنده آخر، نام ژورنال یا عنوان مقاله باید گزینه 

 .کلیک کنید Apply مورد نظر را در این بخش انتخاب و بر روی

 

 Show additional filtersهای  زینهگ

Article  : با استفاده از اين گزينه کاربر می تواند نوع خاصی از مقاالت از جملهReviews 

Systematic, Review, Trial Clinical و ... را بازيابی نمايد. با استفاده از بخش more  انواع

 . بيشتری از منابن قابل دسترس است

   Availability  :  ميزان دسترس پذير بودن يک مقاله را با استفاده از اين گزينه می توان تعيين

 نمود. برای مثاض می توان نتاي  بازيابی را محدود به مدارکی کرد که دارای چکيده



 

و يا  text full Free( (available متن کامل آنها رايگان است)،  available Abstract)هستند

 .available text Full) دارای متن کامل هستند

Species  : در اينجا می توان نتاي  را به گونه خاص از جمله انسان يا حيوان بودن نمونه مورد بررسی

 . انتخاب همزمان هر دو مورد امکان پذير است / )Animals Other Humans محدود کرد

 

 با تشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 درمانی الزهرا)س(کتابخانه مرکز آموزشی 

Science Direct 

 
یک ناشر چند رسانه ای پیشرو می باشد که محصوالت و خدمات خود را به صورت   Elsevierشرکت 

آنالین در سراسر دنیا گسترش داده است. این شركت در بخش علوم، تكنولوژي و علوم اجتماعي 

 …,Science Direct, Scopus, Scirus, Reaxys, Engineering village, SciValپایگاههایي از قبیل 

را ارائه داده  … ,Evolve, Nursing Consult, MD Consult, Lancetو در بخش پزشكي  

 است.

Science Direct 

Science Direct   یك بانك اطالعاتي براي ارائه اطالعاتElsevier  و ناشران وابسته مي باشد. درSD  

 امكان جستجو و مرور در لیست كتابها، مجالت و آثار مرجع وجود دارد.

 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 

  



 

 SDتعداد منابع موجود در

 
 SD پایگاه در اصلي موضوعات

 

 

 



 

  SDفراواني موضوعات اصلي در

  
 مراجعه كنید.   www.sciencedirect.com، به آدرس SDبرای جستجو در پایگاه اطالعاتي 

از  (profile)را انتخاب و فرم ثبت نام را تکمیل کرده و با ایجاد پرونده شخصی  Registerینه  گز

 (Alerts)امکاناتی مانند ذخیره کردن جستجوها، ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه، سیستم آگاهی رسانی 

 و ایجاد تاریخچه جستجو نمایید.

عضویت در این قسمت، امكان استفاده از مقاالتي كه توسط سازمان یا دانشگاه متبوع خریداري نشده اند و

و وارد كردن شناسه كاربري و رمز عبور  Loginكند. در مراجعات بعدي با انتخاب گزینه  را فراهم نمي

  خود مي توان از امكانات این قسمت استفاده نمود.

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/


 

 چگونه باید ثبت نام کرد؟

    را انتخاب کنید  Registerگزینه 

 

 
 (Browse)امکان جستجوی موضوعی و همچنین مرور لیست انتشارات  Science Directnدر پایگاه  

 وجود دارد.

 :جستجو بر اساس كليدواژه 

 Quick Search 

 Advanced Search 

 Expert Search 



 

 (Quick Search)جستجوی سریع  

 دادن قرار بدون depth و vecleكلمة دو. دهید قرار کروشه یا و گیومه در را آنها باید شوند، جستجو

 وارد" vehicle depth" صورت به اگر ولی كند مي بازیابي شما براي را زیادي ركوردهاي گیومه، در

 فیلدهاي در جستجو كردن محدود امكان سریع، جستجوی قسمت در این كه ركوردهایي به جستجو شود،

 محدود دارند هم كنار در را كلمه دو هم دركنار الزامًا ها واژه كلید بخواهید چنانچه. ندارد وجود مختلف

 .شود مي

 

 (Advanced Search)  هجستجوی پيشرفت

در گوشه سمت راست  Advanced Searchباالی صفحه و یا انتخاب  در  Searchبا انتخاب گزینة 

 .وارد صفحه جستجوی پیشرفته شویدصفحه، 

 

 



 

 

 

 



 

Recall Search : گزینهبعد از انجام جستجو و ذخیره نمودن آن، با انتخابRecall Search    لیست

 جستجو های ذخیره شده را مشاهده کنید.

فراهم مي شود. در این قسمت نیز مانند   Elsevier، امكان جستجو در كتابهايBooksبا انتخاب گزینه 

 باال، امكاناتي براي محدود كردن زمینه موضوعي و محدوده سالي كتابها وجود دارد.

ان جستجو در تصاویر، جداول و ویدئوهاي موجود در این پایگاه فراهم ، امكImagesبا انتخاب گزینه 

مي شود. در اینجا نیز مانند قسمتهاي قبلي امكان محدود كردن جستجو بر اساس نوع مدرك، محدوده 

 سالي و موضوعات وجود دارد.

 (Expert Search) جستجوی خبره 

 مانند ترکیبی و خاص های بندی فرمول امکان پیشرفته، جستجوی قابلیتهای بر عالوه خبره، جستجوی در

 نظر مد بولی عملگرهای با آنها منطقی ترکیب و متفاوت جستجوی راهبردهای برای پرانتز از استفاده

 وجود تصاویر و كتابها مجالت، در جستجو امكان پیشرفته، جستجوي مانند نیز خبره جستجوي در. است

 .كنید توجه خبره جستجوي در هاي كلیدواژه كردن وارد براي زیر مثالهاي به. دارد

          "kidney disease" OR "renal failure" 

morphine AND ganglia) OR tumor            ) 

 

 جستجو با ارتباط در نکاتی

 قرار}{  یا"  "      داخل را عبارت آن باید عبارت، یك جستجوي براي اي كلیدواژه جستجوي انواع در

 . دهید



 

 گرفته قرار هم كنار در كلمه دو این الزامَا كه شود مي بازیابي نتایجي" heart attack" كردن وارد اب

 از" heart-attack" جستجوي در مثال براي. است تاثیر بي گذاري نقطه عالئم جستجویي، چنین در اند

 .شود نمي مشاهده تفاوتي شده بازیابي نتایج ودر شده پوشي چشم - عالمت

 گرفته قرار هم كنار در كلمه دو این الزامَا كه شود مي بازیابي نتایجي{ heart attack} كردن وارد با

 یك شبیه ها wildcard جستجویي چنین در همچنین. میكند پیدا اهمیت گذاري نقطه عالئم ولي باشند

 The myth قبیل از نتایجي?{ health care} جستجوي در مثال عنوان به. شوند مي جستجو كاراكتر

of agency and patient choice in health care  ?شود مي بازیابي. 

  Truncation  سازي كوتاه     

 هم کلمات تمام سازی، کوتاه نمادهای از یکی از استفاده با و كرده وارد را کلمه یک ریشه اینکه منظور

 . شود جستجو آن با ریشه

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

 مثال عنوان به. شود مي كاراكتر یك ؟جایگزین نماد و شود مي كاراكتر چند یا یك صفر، جایگزین*  نماد

analy?e كلمات analyze یا analyse كند مي بازیابي را .Behave *كلمات behave, behavior, 

behavior, behavioural, behaviourism … ,كند مي بازیابي را.      

 (Search Result) نتایج صفحه

 . شود مي مشاهده شده بازیابي ركوردهاي لیست نتایج، صفحه در

 ,Preview لینكهاي و آن منبع نویسنده، مقاله، عنوان شامل  مقاله کتابشناختی اطالعات ركورد هر رد

PDF Show  وRelated Articles  شود مي مشاهده. 

 جداول اشکال، تصاویر، مطالب، رئوس مقاله، كتابشناختي اطالعات و چكیده مقاله، هر عنوان انتخاب اب

 .شود  مي مشاهده مقاله مرجعهای و

. شود می داده نمایش مقاله مآخذ و منابع و جداول و تصاویر مقاله، چکیده ،Preview گزینه انتخاب با

 با مرتبط مقاالت Related Articles گزینه و دهد مي ارائه pdf فرمت به را مقاله كامل متن PDF لینك

 .کند می لیست را مقاله آن

 و منابع در جستجو امکان همچنین. دارد وجود مقاله مختلف قسمتهای به(  link)پیوند قدرت قسمت دراین

  .نیزوجود دارد هستند پیوند داراي آنها از تعدادی که مقاالت مآخذ

 را( Date) تاریخ یا و( Relevance) ارتباط میزان اساس بر نتایج کردن مرتب اجازة Sort By کادر

 .کرد خواهد مرتب مقاالت جدیدترین اساس بر را نتایج کنید انتخاب را Date اگر البته که دهد می



 

 

 :شود می داده توضیح مختصر طور به که دارد وجود هایی گزینه جستجو، نتایج صفحة باالی در

 

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

 امکان اید، داده انجام Quick Search در را خود جستجوی اگر که است ذکر به الزم. )کنید ویرایش

Edit Search ندارد وجود) 

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

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 براي 

. رسد مي شما اطالع به الكترونیكي پست با جستجو نتیجه و شود مي فراهم متناوب و اتوماتیك جستجوي

 .کنید نام ثبت ، SD محیط در حتمًا گزینه، این از استفاده برای که است ذکر قابل

RSS Feed :استفاده خود كامپیوتر روي بر رساني آگاهي سیستم از توانید مي سیستم، این از استفاده با 

 بخواند را آن كه افزاري نرم كامپیوتر سیستم به و اجرا شما جستجوي متناوب و اتوماتیك طور به تا كنید

  كرده نصب را

 .گرفت كمك RSS وبي سایتهاي از وب، طریق از یا و

به محض روش شدن  RSSآگاهي رساني از طریق ایمیل انجام مي گیرد ولي در سیستم  Alertدر سیستم 

 كامپیوتر، اطالعات جدید ارسال مي گردد.

Export                    
 : دارد وجود فرمتها انتخاب برای گزینه چهار Export درصفحه



 

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

Notepad نمایید ذخیره. 

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

 امکان فضا این در. شوید سایت عضو و کرده استفاده سایت این یکماهة دسترسی از توانید می اینکار برای. کنید

 .دارد وجود اطالعات ویرایش

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

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

sited By in Scopus :گزینة کنید، انتخاب را مقاله یک چکیدة چنانچه Cited By in Scopus مشاهده 

 اند کرده استناد شما نظر مورد مقالة به  Scopus مجموعه در که مقاالتی لیست آن انتخاب با. شود می

 است. رویت قابل

                                

 (Browse) لیست در مرور        

 تفكیك به را Science Direct پوشش تحت كتابهاي و مجالت لیست توان مي ،Browse گزینة انتخاب با

 این چنانچه. دارد وجود  باشیدکه درکنارهرعنوان عالمت داشته توجه. نمود مشاهده موضوعي و الفبائي

 باشد می دسترس قابل نظر مورد کتاب یا مجله کامل متن که است آن دهنده نشان باشد رنگ سبز عالمت

 باشد رنگ سفید عالمت این چنانچه و( شده خریداری سالی محدوده مجله عنوان هر کنار در که باشید در البته)

 .نیست دسترسی قابل نظر مورد کتاب یا مجله کامل متن که است آن دهنده نشان

 تفكیك به را Science Direct پوشش تحت كتابهاي و مجالت لیست توان مي ،Browse گزینة انتخاب با

 .نمود مشاهده موضوعي و الفبائي

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

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

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

  



 

 

(Browse) لیست در مرور

      
 (Alert)دهنده هشدار سیستم



 

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

در این  Alertشما را اجرا و در صورت یافتن رکورد جدید با پست الکترونیکی به شما اطالع می دهد. سه نوع 

 پایگاه وجود دارد:

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

 .شد خواهید آگاه هستند مرتبط

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

 .نماید

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 الکترونیکی پست طریق از شما شود اضافه مجموعه

 ،SD به بعدی مراجعات در. کنید انتخاب را Save as Search Alert گزینه خود، جستجوی از بعد

 هشدارهای لیست صفحه، باالی در Alert گزینه انتخاب و عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با مجددًا

 .کنید مدیریت و مشاهده را خود

 

 یا ضریب تاثیر یک مجله Impact Factorبازیابی 

 که ای صفحه در ،(باشد داشته وجود چنانچه) مجموعه این در مجله یک IF شمارة به دسترسی برای

. کنید کلیک مجله جلد عکس روی و کنید انتخاب را خود نظر مورد مجلة اسم دارد وجود مجالت لیست

 .کنید مشاهده را مجله Impact Factor شمارة توانید می شود می باز که ای صفحه پایین در

 



 

Live Chat 
 می فراهم چت امکان و شده متصل SD الکترونیکی مشتری خدمات نمایندگان از یکی به گزینه، این انتخاب با

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

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

 .بپرسید را خود سواالت و شوید

            

 SD در جستجو راهبردهاي با ارتباط در نکاتی

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

OR  :های واژه ترکیب برای همچنین. باشد داشته را دو هر یا و ها واژه از یکی که کند می بازیابی را رکوردهایی 

 mri or magnetic resonance imaging: مثال. رود می بکار  اختصارات یا مترادف

And not  :رکوردهایی گیرد قرار واژه دو بین گاه هر. رود می بکار جستجو از خاص واژة یک کردن حذف برای 

 :مثال. باشد نداشته را دوم واژة کلید ولی باشد داشته را اول واژة کلید که کند می بازیابی را



 

tumor and not malignant  
w/n  :جای به. رود می بکار کلمات تقدم گرفتن نظر در بدون ها واژه میان فاصلة تعیین برای n از توان می 

 .داد قرار را 522 تا 0 رقم

 02 فاصله با morphine و pain کلمه دو که کند می بازیابی را نتایجی  pain w/15 morphine: مثال

 .باشند گرفته قرار یکدیگر از کلمه

PRE/nکلمة که behavioural بر مقدم disturbances باشد آمده کمتر یا 3 فاصلة با و. 

 behavioural مثال. کرد استفاده توان می عملگر این از باشد دومی بر مقدم اولی که ای واژه دو بازیابی برای

PRE/3 disturbances کند می بازیابی را مقاالتی 

 می بازیابی نیز را کلمه مالکی حالت همچنین و جمع شکل کنید وارد را مفردی کلمة چنانچه جستجو هنگام

 صورت تواند نمی سیستم البته. کند می جستجو را city’s و city, cities شما، برای city کلمة مثال. کند

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

 کند نمی بازیابی را bonuses کنید

stop words کلمات ن لیست. شوند حذف جستجو از باید و باشند نمی جستجو قابل که هستند کلماتی ها 

 .است آمده زیر جدول در

 



 

 stop word نیز not کلمة. باشند نمی ها stop words جزو or و and کلمات که باشید داشته توجه

 not contested  عبارت جستجوی برای مثال. باشد می جستجو قابل شود داده قرار گیومه در اگر اما. نیست

 .ببرید بکار را not” contested“ باید

 این شامل که عبارتی جستجوی برای. باشند نمی stop word ولی هستند عمومی کلماتی a و in کلمات

 one in a million: مثال. کنید وارد را عبارت همان دقیقا باشد کلمات

 برای مثال. کنید تایپ سطر یک در را همه دارند، نویس باال یا دار نویس زیر حروف که کلماتی کردن وارد برای

 برای H2O: کنید تایپ  H2O جستجوی

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