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Social Sciences and Humanities 

 .اند شده تقسیم

 Science Direct در عضویت

 پروفایل یک توانید می Registerگزینه انتخاب با

 کردن ذخیره مانند امکاناتی از و کنید ایجاد شخصی

 مورد عالقه،نشریات  از لیستی ایجاد ها، جستجو

 اطالعاتی بانک یک دایرکت ساینس شرکت

 چهارم یک نگهداری ومحل باشد می الکترونیکی

 علمی، منابع کامل متن در شده داوری مقاالت

 مجالت به دسترسی برای است،که فنی و پزشکی

 .است Elsevier انتشارات از علمی متن تمام

بزرگترین مجموعه های ساینس دایرکت یکی از 

مجالت الکترونیکی اطالعات کتابشناختی و متن 

کامل میلیون ها مقاالت مجالت را در تمامی زمینه 

های علوم را در بر می گیرد و از تحقیق و آموزش 

از ابزارهای جذابی چون فیلم های  استفادهبا 

 آموزشی، نمودار، جدول و تصاویر حمایت می کند.

 کتابامکان مرور لیست  SDه در صفحه اول پایگا

 انتشارات عنوان اساس بر الزویر ناشر مجالت و ها

 وجود دارد.

مقاله در این پایگاه 002222بیش از  در حال حاضر

 ،عنوان مجله 0022آزاد دارند و حدود دسترسی 

کتاب  عنوان هزار02 از بیش و مقاله میلیون 3/33

 .شود می استفاده پایگاه این در

 

 

 

 

 

 

 :تنظیم و گردآوری

 پزشکی دانشکده کتابخانه

اطالعاتی  پایگاه آموزشی وربروش

 



 

 ، مجله یا کتاب ،عنوان نویسنده طریق از یا واژه

 به و انتخاب ،DOI,ISBN,ISSN جلد، سال،

 آثار و ها کتاب مجالت، محتوا، کل در ترتیب

 جستجوی. داد انجام را خود مرجع،جستجوی

 و فراهم را تری دقیق جستجوی امکان پیشرفته

 قسمت در. رساند می حداقل به را کاذب نتایج

Show these article types مقاله نوع توان می 

 ،مقاالت مروری مقاالت نوع از که نمود رامشخص

...  و ویدیویی کتاب، کنفرانس،فصل پژوهشی،خالصه

 .شوند بازیابی

  (Expert search) تخصصی جستجوی

 و است پیشرفته جستجوی به خبره،شبیه جستجوی

 امکان پیشرفته، جستجوی های قابلیت بر عالوه

 از استفاده مانند ترکیبی و خاص های بندی فرمول

 ترکیب و متفاوت جستجوی راهبردهای برای پرانتز

 .است نظر مد بولی عملگرهای با آنها منطقی

 عنوان با آیتمی جستجو نتایج کردن محدود جهت

Access type دوگزینه شامل خود که داریم 

open access و open archive 

open access مقاالت در جستجو امکان 

 در که مقاالتی تمام کند می فراهم را باز دسترسی

 داوری مقاالت قرارگرفته، open access بخش

 سوی از مبلغی مجالت گونه این در .باشند می شده

 انتشار هزینه جهت تحقیقاتی، موسسه یا و نویسنده

 .گردد می پرداخت

Open archive می مقاالتی شامل مقاالت این 

 ساینس سایت طریق از آنها به دسترسی که باشد

 به بستگی آن زمانی ی بازه و بوده رایگان دایرکت

 و مصرف الگوی موضوع، شامل مجله خصوصیات

 .باشد می متغیر ، آن انتشار تناوب

 : (Advanced search) پیشرفته جستجوی

 کلیدچند بصورت را خود نظر مورد مقاالت توان می

 تاریخچه ایجاد و (Alerts)رسانی آگاهی سیستم

 پایگاه این در کاربری نام.کنید استفاده جستجو

  .بود خواهد شما ایمیل آدرس

 جستجو های شیوه

 (Quick search) سریع جستجوی

 (Advanced search) پیشرفته جستجوی

 (Expert search) تخصصی جستجوی

 در : (Quick search) سریع جستجوی

 فراهم سریع جستجوی امکان پایگاه این اول صفحه

 روش ترین سریع و ترین ساده که. است شده

 جستجوی فیلد سه روش این در. است جستجو

keywords(کلیدواژه،)Authors(نویسنده نام)، 

Journal or book title(کتاب یا نشریه عنوان )

   .دارد وجود

 ، نتایج صفحه در نظر مورد موضوع جستجوی از بعد


