دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی
)ScienceDirect(SD
http://www.Sciencedirect.com

تْیِ ٍ تٌظین :صّشا قشاجِ داغی
آتاى 5931

ضشکت  Elsevierیک ًاضش چٌذ سساًِ ای تشای اسئِ ی هحػَالت خَد تِ غَست آًالیي دس سشاسش دًیاست.
) Science Direct(SDیکی اص تشجستِ تشیي پایگاُ ّای اعالػاتی الضٍیش تشای استفادُ ی هحققاى ،اساتیذ،
داًطجَیاى ،هتخػػاى هشاقثت ّای تْذاضتی ٍ هتخػػاى اعالػات است کِ دس آى اهکاى جستجَ ٍ هشٍس دس
هقاالت تیص اص  9033هجلِ ٍ تیص اص  91333ػٌَاى کتاب ٍ آثاس هشجغ ٍجَد داسد.

ثثت نام در Science Direct
تا ٍسٍد تِ غفحِ ی اٍل پایگاُ گضیٌِ  sign inسا اًتخاب ًوائیذ.

دس غَستی کِ تشای اٍلیي تاس تِ ایي غفحِ هشاجؼِ کشدُ ایذ گضیٌِ ی  Registereسا اًتخاب ٍ سپس فشم ػضَیت سا تکویل
ًوائیذ .تا تکویل فشم ثثت ًام دس ایي پایگاُ ،پشًٍذُ ی ضخػی ایجاد ٍ اص اهکاًاتی هاًٌذ رخیشُ کشدى جستجَ ،ایجاد لیستی اص
ًطشیات هَسد ػالقِ ،سیستن آگاّی سساًی ) ٍ (Alertایجاد تاسیخچِ ی جستجَ استفادُ ًوائیذ.

تِ کاستشاى تَغیِ هی ضَد تشای استفادُ ی تْیٌِ اص ایي پایگاُ حتوا دس ایي قسوت ثثت ًام ًوایٌذ.

انواع جستجو
جستجو تر اساس کلید واژه :ایي ًَع جستجَ تش اساس سِ سٍش غَست هی پزیشد:
 Quick search یا جستجَی سشیغ
 Advanced search یا جستجَی پیطشفتِ
 Expert search یا جستجَی خثشُ

 Quick searchیا جستجوی سریع :دس غفحِ اٍل ایي پایگاُ اهکاى جستجَی سشیغ فشاّن گشدیذُ ٍ دس ایي

قسوت کلوِ یا ػثاست جستجَ ٍاسد هی گشدد.
نکته :دس ایي قسوت اهکاى هحذٍد کشدى جستجَ دس فیلذّای هختلف ٍجَد ًذاسد.

دسغَستی کِ تخَاّیذ ٍاطُ ّا الضاها دس کٌاس یکذیگش جستجَ ضًَذ تایذ آًْا سا دس داخل گیَهِ یا کشٍضِ قشاس دّیذ .دس غیش
ایٌػَست دس ًتیجِ جستجَ سکَسدّای تیطتشی تاصیاتی خَاّذ ضذ.

مثالHealth economics :

مثال"Health economics" :

ّوچٌاى کِ هطاّذُ هی کٌیذ ًتیجِ ی جستجَ اص  595131تِ  33659کاّص یافتِ است.

 Advanced searchیا جستجوی پیشرفته :تا اًتخاب گضیٌِ ی  Advanced searchدس قسوت پاییي
جستجَی سادُ ٍاسد غفحِ ی اغلی جستجَ خَاّیذ ضذ.
دس ایي غفحِ تا اًتخاب ًَع هٌثغ هَسد ًظش ) ،(Journals, Books, Reference Works, Imagesجستجَ ی پیطشفتِ
قاتلیت اًجام خَاّذ داضت؛ ضوي ایٌکِ تا اًتخاب ّش کذام اص گضیٌِ ّای هَسد ًظش اهکاى جستجَ ٍ ًیض فیلذ جستجَ هتفاٍت
خَاّذ تَد.
تا جستجَی پیطشفتِ اهکاى جستجَ ی دقیق تش ٍ سیضش ًتایج جستجَی کارب افضایص هی یاتذ.

 : All fieldsتا استفادُ اص فیلذّای هختلف اص قثیل … Abstract, title, keywords, authors,اهکاى هحذٍد کشدى
جستجَ دس چکیذُ ،ػٌَاى ،کلیذٍاطًَُ ،یسٌذُ ٍ ...سا تشای استفادُ کٌٌذگاى هْیا ًوَدُ است.
 :Refine your searchتا اًتخاب گضیٌِ  Journalsاهکاى جستجَ دس هجوَػِ هجالت ٍ گضیٌِ  Bookاهکاى جستجَ
دس کتة هجوَػِ فشاّن هی گشدد.

 :My Favoritesاهکاى جستجَ دس هجالت هَسد ػالقِ (تا ٍسٍد تِ پشٍفایل ضخػی ٍ اًتخاب هجالت هَسد ػالقِ تایذ ایي
گشٍُ سا ایجاد کشد) فشاّن هی گشدد.
 :Subscribed Publicationاهکاى جستجَ دس هجالت خشیذاسی ضذُ تَسظ یک هَسسِ یا داًطگاُ فشاّن هی گشدد.
 :Open Access Articlesاهکاى جستجَ دس هقاالت دستشسی تاص سا فشاّن هی آٍسد.

Journals
تا اًتخاب ایي گضیٌِ اهکاى جستجَ دس هجالت الضٍیش فشاّن هی گشدد .ػالٍُ تش اهکاًاتی کِ تشای هحذٍد کشدى صهیٌِ هَضَػی
ٍ هحذٍدُ ی سالی ٍجَد داسد ،هی تَاى ًَع هقالِ سا هطخع کشد.

Book
تا اًتخاب ایي گضیٌِ اهکاى جستجَ دس کتاب ّای ایي هجوَػِ فشاّن هی ضَد .دس ایي قسوت ًیض ّواًٌذ هجالت اهکاًاتی
تشای هحذٍد کشدى صهیٌِ ی هَضَػی ٍ هحذٍدُ ی سالی کتاب ّا ٍجَد داسد.

Image
تا اًتخاب ایي گضیٌِ اهکاى جستجَ دس تػاٍیش ،جذاٍل ٍ ٍیذئَّای هَجَد دس ایي پایگاُ فشاّن هی ضَد .دس ایٌجا ًیض هاًٌذ
قسوت ّای قثلی اهکاى هحذٍد کشدى جستجَ تش اساس ًَع هذسک ،هحذٍدُ ی سالی ٍ هَضَػات ٍجَد داسد.

 Expert searchیا جستجوی خثره :دس جستجَی خثشُ ػالٍُ تش قاتلیت ّای جستجَی پیطشفتِ ،اهکاى فشهَل
تٌذی ّای خاظ ٍ تشکیثی هاًٌذ استفادُ اص پشاًتض تشای ساّثشدّای جستجَی هتفاٍت ٍ تشکیة هٌغقی آًْا تا ػولگشّای
تَلی هذًظش استّ .وچٌیي اهکاى جستجَ دس هجالت ،کتاتْا ٍ تػاٍیش ٍجَد داسد.

دس اًَاع جستجَی کلیذٍاطُ ای تشای جستجَی یک ػثاست ،تایذ آًشا داخل " " یا { } قشاس دّیذ.
مثال :تا ٍاسد کشدى"ً "Tooth healthتایجی تاصیاتی هی ضًَذ کِ الضاها ایي دٍکلوِ کٌاس ّن قشاس گشفتِ اًذ اها ػالین ًقغِ
گزاسی دس ًتیجِ جستجَ تی تاثیش تَدُ است.
تا ٍاسد کشدى{ً }Tooth healthتایجی تاصیاتی هی ضًَذ کِ الضاها ایي دٍکلوِ کٌاس ّن قشاس گشفتِ اًذ ٍلی ػالین ًقغِ
گزاسی دس ًتیجِ جستجَ داسای اّویت تَدُ است.

مشاهده نتایج
دس غفحِ ی ًتایج ،لیست سکَسدّای تاصیاتی ضذُ اػن اص هقالِ یا کتاب هطاّذُ هی ضَد .اگش سکَسد تاصیاتی ضذُ یک هقالِ
تاضذ ػٌَاى هقالًَِ ،یسٌذُ ،هٌثغ ٍ لیٌک ّای  PDF ٍ Abstractقاتل هطاّذُ است ٍ چٌاًکِ سکَسد تاصیاتی ضذُ کتاب یا
تخطی اص کتاب تاضذ ػٌَاى کتابًَ ،یسٌذُ ٍ سال اًتطاس آى هطاّذُ هی گشدد.

 : Abstractاهکاى دستشسی تِ چکیذُ هقالِ
 :PDFاهکاى دستشسی تِ هتي کاهل هقالِ

 :ػذم اضتشاک ٍ دس ًتیجِ ػذم دستشسی تِ سکَسد
 :اضتشاک ٍ دس ًتیجِ دستشسی تِ سکَسد

تا استفادُ اص گضیٌِ ّای سوت چپ غفحِ ًتایج اهکاى هحذٍد کشدى ًتایج جستجَ تش اساس هحذٍدُ ی سالًَ ،ع هذسک ٍ
هَضَع هجذداَ فشاّن گشدیذُ است.

دس قسوت تاالی غفحِ ًتایج ،کادسی ٍجَد داسد کِ گضیٌِ ّای آى تِ اختػاس تیاى هیگشدد:

 :Purchaseاهکاى خشیذ سکَسدّای اًتخاب ضذُ سا فشاّن هی کٌذ(.الثتِ تِ ضشط داضتي کاست ّای اػتثاسی تیي الوللی
تشای خشیذ)
 :Download PDFsاهکاى داًلَد ّوضهاى سکَسدّای اًتخاب ضذُ سا فشاّن هی آٍسد.
 :Exportتا اًتخاب ایي گضیٌِ  ،اهکاى هذیشیت اعالػات سکَسدّای اًتخاتی هَسد ًظش ٍ رخیشُ ی آًْا دس سایش هحیظ ّا اص
قثیل  ... ٍ Endnote ،Wordفشاّن هی تاضذ.
 :Relevanceاجاصُ هشتة کشدى ًتایج تش اساس هیضاى استثاط ٍ تاسیخ سا هی دّذ .تا اًتخاب گضیٌِ ً Dateتایج تش اساس
جذیذتشیي هقاالت هشتة خَاّذ ضذ.
 :All access typesاهکاى اًتخاب ًَع اضتشاک ٍ دستشسی تِ هٌاتغ سا فشاّن هی کٌذ.
 :Save Search Alertاهکاى استفادُ اص سیستن  Alertتشای جستجَی اتَهاتیک ٍ هتٌاٍب فشاّن هی ضَد ًٍتیجِ ی
جستجَ تا پست الکتشًٍیکی تِ اعالع ضوا هی سسذ .قاتل رکش است تشای استفادُ اص ایي گضیٌِ  ،حتوا دس هحیظ  SDثثت ًام
کٌیذ.
Alertیا هشدار دهنده :سیستن آگاّی سساًی ،سیستوی است کِ تِ غَست اتَهاتیک ٍ هتٌاٍبّ ،ش سٍصّ ،ش ّفتِ ٍ یا
ّش هاُ جستجَی ضوا سا اجشا ٍ تا پست الکتشًٍیک ( )e-mailضوا سا دس جشیاى سکَسدّای جذیذ اضافِ ضذُ تِ سیستن قشاس
هی دّذ.
دس پایگاُ  SDاهکاى استفادُ اص سِ ًَع ٍ Alertجَد داسد:
 :Search Alert -آگاّی اص هقاالت جذیذ هشتثظ تا هَضَع هَسد ًظش

  :Topic alertآگاّی اص هجلِ ی جذیذ اضافِ ضذُ تِ هجوَػِ  :Volume/ Issue Alertآگاّی اص اًتطاس ضواسُ ی جذیذی اص هجلِ ی هَسد ًظشّواًغَس کِ قثال ًیض گفتِ ضذ تشای استفادُ اص ایي سیستن ،تایذ دس هحیظ  SDثثت ًام ٍ دس هشاجؼات تؼذی تِ  ،SDهجذداًًًً تا
ٍاسد کشدى ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس ٍ اًتخاب گضیٌِ ی  ،Manage my Alertلیست ّطذاسّای خَد سا هطاّذُ ٍ هذیشیت
کٌیذ.
 :RSSتا استفادُ اص ایي سیستن  ،هی تَاًیذ اص سیستن آگاّی سساًی تش سٍی کاهپیَتش خَد استفادُ کٌیذ تا تِ غَست
اتَهاتیک ٍ هتٌاٍب جستجَی ضوا اجشا ٍ تِ سیستن ضوا اسسال ضَد .تشای استفادُ اص  RSSهی تَاى سٍی کاهپیَتشً ،شم
افضاسی کِ آًشا تخَاًذ ًػة کشدُ ٍ یا اص عشیق ٍب ،اص سایت ّای ٍتی  RSSکوک گشفت.
نکته :دس سیستن  Alertآگاّی سساًی اص عشیق ایویل غَست هی گیشد ٍلی دس سیستن  RSSتِ هحض سٍضي ضذى
کاهپیَتش  ،اعالػات جذیذ اسسال هی گشدد.

مرور در لیست مجالت و کتاتها
دس غفحِ اٍل پایگاُ  SDاهکاى هشٍس لیست کتة ٍ هجالت الضٍیش تِ تفکیک الفثایی ٍ هَضَػی فشاّن گشدیذُ است.

دس هقاتل ّش ػٌَاى کتاب یا هجلِ ػالهت  Open Accessیا ٍ Contains Open Accessجَد داسد کِ ًَع دستشسی ٍ
اضتشاک سا ًطاى هی دّذ.

 Favoritesمجله یا کتاب
دس ایي پایگاُ اهکاى ایجاد لیستی اص کتاتْا ٍ هجالت هَسد ػالقِ ٍ جستجَ دس ّویي هجوَػِ اص هجالت دس صهاى ًیاص ٍجَد
داسد .تشای استفادُ اص ایي اهکاى پس اص ٍاسد کشدى ًام کاستش ٍ سهض ػثَس خَد ػٌَاى کتاب یا هجلِ هَسد ًیاص خَد سا جستجَ
کشدُ ٍ تا اًتخاب گضیٌِ  Add to Favoritesکتاب یا هجلِ سا دس لیست هَسد ػالقِ خَد قشاس دّیذ.سپس دس قسوت
جستجَی پیطشفتِ ،گضیٌِ  My Favoritesسا اًتخاب کٌیذ تا جستجَ فقظ دس لیست هَسد ػالقِ غَست گیشد.

تاز یاتی  Impact factorیا ضریة تاثیر یک مجله
تشای دستشسی تِ  IFیک هجلِ دس ایي هجوَػِ (الثتِ دس غَستی کِ ٍجَد داضتِ تاضذ) ،تا اًتخاب ًام هجلِ ی هَسد ًظش
گضیٌِ ی  About this journalسا اًتخاب کٌیذ ٍ تِ ایي تشتیة اعالػات کاهلی اص هجلِ سا دسیافت ًوائیذ.

مرور فهرست مندرجات کتاتها:
تا جستجَ یا هشٍس ّش ػٌَاى کتاب ،هی تَاى فْشست هٌذسجات آى کتاب سا هطاّذُ ًوَدّ .ش تخص اص کتاب تِ غَست یک
فایل جذاگاًِ قاتل دسیافت است(.الثتِ تِ ضشط اضتشاک)

