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 Science Direct جستجوی   محیط به ورود

  http://www.Sciencedirect.com : آدرس طريق از .1

 دانشگاه ديجیتال ی كتابخانه سايت در Science Directاز طريق لینک  .2

  https://diglib.umsu.ac.ir :به آدرس

 Science Directثبت نام در 

 .را انتخاب نمائید sign inی اول پايگاه گزينه  با ورود به صفحهجهت استفاده از سايت 

 

 

را انتخاب و سپس فرر  ضورويت را    Registerی  گزينه ايد نمودهدر صورتی كه برای اولین بار به اين صفحه مراجعه 

مانند ذخیره كردن جستجو، ی شخصی ايجاد و از امکاناتی  با تکمیل فر  ثبت نا  در اين پايگاه، پرونده. تکمیل نمائید

 .استفاده نمائیدتوانید  می ی جستجو  رسانی و ايجاد تاريخچه ايجاد لیستی از نشريات مورد ضالقه، سیستم آگاهی

 

http://www.sciencedirect.com/
https://diglib.umsu.ac.ir/


 

هرای   در پايگاه Science Direct توانید ضالوه بر  شديد  با آی دی  و پسورد مورد نظر می  Registerدر صورتیکه 

ديگرر  از  يرا    Scopus, Mendeley, Engineering Village, Scival, Reaxys, Embaseاطالضراتی  

 .استفاده نمايید Elsevier محصوالت 

ای كه قرار  موضوع و يا حیطه ،توان قبل از شروع به جستجو می Science Directاول پايگاه اطالضاتی  ی در صفحه

  .نمايیدجستجو شود را انتخاب  ،است

 

 .اند تر تقسیم شده موضوضات مشخص شده به موضوضات خاصهركدا  از 



 

تروان برر اسراس آن     اند كه می اول اين پايگاه اطالضاتی قرار داده ی روش ديگری برای جستجو در صفحه ،ضالوه بر اين

 . جستجو نمود را اند كه با حروف الفبا مرتب شده را نشريات

 



 

بره صرورت      Publication typeو يرا    Access type  توان جستجو را با  همچنین در سمت چپ اين صفحه می

 . محدودتر جستجو نمود
Publication type 

Journals 

Books 

Handbooks 

Reference works 

Book series 

Access type 

Subscribed & complimentary 

Open access 

Contains open access 

 

 

 

 

 

 

 



 ها  و مجالت الزویر مرور لیست کتاب

 گرديرده  فرراهم  موضروضی  و الفبرايی  تفکیرک  بره  الزوير مجالت و كتب لیست مرور امکان پايگاه اول اين ی صفحه در

 .است

 

 

 

اولرین و  . تروان ضمرل جسرتجو را انجرا  داد     ها به چند روش می در اين پايگاه اطالضاتی همچون ديگر پايگاه -1

 . باشد جستجوی ساده می ،ترين جستجو ساده

 



توانید اصطالح مورد نظر خود را به صورت كی وورد يا نا  نويسنده و پديد آورنده يرا ضنروان    برای جستجوی ساده می

در اين قسمت امکان محردود كرردن جسرتجو در فیلردهای مختلرد وجرود       . تايپ نمايید... مجله و يا ضنوان كتاب و 

 .ندارد

  

گیومره    "  "خواهید دقیقا اصطالح مورد نظر جستجو گرردد لطفرا آن را درون    در صورتی كه می به ياد داشته باشید

 . تر خواهد بود تر و دقت آن كم در غیر اينصورت وسعت جستجو بیش. قرار دهید

 .را جستجو می كنیم Cancer به ضنوان مثال اصطالح 

 



  

 . داشتیم Cancerنتیجه برای جستجوی اصطالح  1110191

جسرتجو   ی نتیجره  افزودن كلمات مربوط به اصرطالح مرورد نظرر   با . تر نمود توان اصطالح را خاص در اين جستجو می

 . محدودتر خواهد شد

 

 



نتیجه جستجو نسبت به جسرتجوی قبلری محردودتر خواهرد      ،و زمانیکه همان اصطالح را داخل دو گیومه قرار دهیم

 .شد

ترر   ت به جستجوی قبلی محدودتر و دقیقجستجو نسب ی زمانی محدود كنیم، نتیجهبخواهیم جستجو را از نظر  و اگر 

 . توان جستجوهای دقیق و مفیدتری انجا  دهیم به همین منوال می. خواهد شد

 



 

 

ی مرا نزديرک ترر     جستجو محدودتر و به خواسرته  ی نتیجه كنید با محدودتر كردن اصطالح، كه مشاهده می چنان هم 

 . شود می

با توجه  Advanced searchدر جستجوی پیشرفته يا .باشد جستجوی پیشرفته می ،دومین روش جستجو -2

تر خواهرد    جستجوی كاذب  بیش و ريزش جستجو نمود  تر توان دقیق به نکات افزوده شده برای جستجو می

  .بود

 

 

 

 



 .ی اصلی جستجو خواهید شد در قسمت پايین جستجوی ساده وارد صفحه Advanced searchی  با انتخاب گزينه

 

تروان آن را  در شرکل هرای متفراوتی از      در بخش جستجوی پیشرفته برای جستجو می Article Typesدر قسمت 

 . جستجو نمود... انواع مقاله مانند مقاالت مروری، پژوهشی و 

 



 

 Abstract, in this journal or book title, keywords, authorsبا استفاده از فیلدهای مختلرد از قبیرل   

(Affilication), …      را برررای ... ه، نويسررنده وامکرران محرردود كررردن جسررتجو در چکیررده، ضنرروان، كلیرردوا

  .شده استكنندگان مهیا  استفاده

كتاب برودن جسرتجو    ياه شود كه مجل كشويی باز می  Criticalكنیم با جستجوی اصالح  مشاهده میبه ضنوان مثال 

ها از میان كتاب يا مجرالت جسرتجوی مرورد نظرر خرود را       نتوانیم با انتخاب هر كدا  از آ و ما می كند را مشخص می

 .انجا  دهیم

 



 

 

 . جستجوی خود را محدودتر خواهیم نمود ی مورد نظر كتاب يا مجله با وارد كردن تاريخ 

 



 هرای   يا كتاب يا مجالتی كه در سرال   2012مانند . سال و يا چندين سال انتخاب كردتوان به صورت يک  تاريخ را می

 . اند چاپ شده 2012 -2000

هرای   در ايرن صرفحه، آمروزش   . توان جستجوی متفاوتی در اين پايگاه اطالضاتی داشرت  می More ی با انتخاب گزينه

 . توان مشاهده نمود را می و امکانات آن  Science Directهای استفاده از سايت مربوط به روش

 

 

 



 نتایج ی شاهدهم

اگر ركورد بازيرابی شرده يرک    . شود ی نتايج، لیست ركوردهای بازيابی شده اضم از مقاله يا كتاب مشاهده می در صفحه

قابل مشاهده است و چنانکه ركورد بازيرابی   PDFو  Abstractهای  مقاله باشد ضنوان مقاله، نويسنده، منبع و لینک

 .گردد كتاب باشد ضنوان كتاب، نويسنده و سال انتشار آن مشاهده میهايی از  فصلشده كتاب يا 

 .كنیم و مقاالت مروری جستجو می 2012را با محدود سازی آن به تاريخ  Cancerاصطالح 

 

 

 . باشد نتیجه جستجو می 12102



 

 . توان از روش زير استفاده نمود آن می ی مورد نظر برای ذخیرهالح طپس از سرچ اص

 

 



 

 يا 

 

 



 يا 

 

 

 



 .و يا به صورت نوت پد ذخیره نمود

 

 

 .توان دانلود نمود آن را می pdfو يا مستقیم از روی آيکون 

 



باشرد را تیرک زده  و از روش    نظرتان میو اگر بخواهیم چندين مقاله را به صورت يکجا ذخیره نمايیم مقاالتی كه مد 

 . نمايید زير تعداد مقاالت مورد نیازتان را به صورت يکجا ذخیره می

 

 

يا میزان ارتباط با هم مرترب شرده باشرند از روش زيرر      مقاالت مورد جستجو بر اساس تاريخاگر نیاز داشته باشیم تا 

 . نمايید  جستجو می

 


