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Science Direct 
  

د رسانه اي پيـشرو      يك ناشر چن   Elsevierمي توان گفت كه     .  شروع به كار كرد    1570 در سال    Elsevierشركت   :معرفي

 يـك سـرويس   Science Direct. مي باشد كه محصوالت و خدمات علمي، فني و پزشكي را در سراسر دنيا منتشر مي كند

الزم .  و ناشران وابسته  را پوشش مي دهد     elsevier مجلة علمي مربوط به    2500اطالعاتي الكترونيكي مي باشد كه بيش از        

 بـراي ايـن    2007 تا 1998نوان از مجالت اين مجموعه و فقط مقاالت محدودة سالي  ع 900 دسترسي به حدود     به ذكر است  

فنـي ـ مهندسـي،    علوم كـشاورزي و  ، پايه هاي علوم پوشش موضوعي اين مجموعه شامل تمامي رشته. دانشگاه ميسر است

  .باشد پزشكي و علوم اجتماعي مي
 

 مي توانيد يك پروفايـل شخـصي ايجـاد    Scienct Directيت در  و عضو Register توجه داشته باشيد كه با انتخاب گزينة

 و  (Alerts)كنيد و از امكاناتي مانند ذخيره كردن جستجوها، ايجاد ليستي از نشريات مورد عالقه، سيـستم آگـاهي رسـاني                       

 )به كاربران توصيه مي شود كه حتما در اين قسمت ثبت نام نمايند. (ايجاد تاريخچه جستجو استفاده كنيد
 

 .عضويت در اين قسمت، امكان استفاده از مقاالتي كه نياز به نام كاربري و رمز عبور دارند را فراهم نمي كند: توجه

  : براي دستيابي به مقاالت مورد نظر در اين سايت دو روش وجود دارد:جستجو

  جستجو بر اساس كليدواژه ) الف

  مرور در ليست مجالت) ب
  

  

 
  

  جستجو بر اساس كليدواژه
  

  Quick Search, Advanced Search, Expert Search: پذيرد جستجو بر اساس كليد واژه به سه روش صورت مي
 

-Quick Search  : پس از ورود به سايتScience Direct در صفحة اول گزينة ،Quick Search شود، در    مشاهده مي

ه باشيد كه در اينجـا، امكـان محـدود كـردن جـستجو در           توجه داشت . اين قسمت كلمه يا عبارت جستجوي خود را وارد كنيد         

.  قرار دهيد گيومه، بايد آنها را در)عبارت (ها دركنار هم جستجو شوند چنانچه بخواهيد كليد واژه . فيلدهاي مختلف وجود ندارد   

دي را بـراي شـما    جستجو كنيد، ركوردهاي زيـا گيومه را بدون قرار دادن در depthو   vehicleبراي مثال چنانچه دو كلمة

 وارد كنيد جستجوي شما به ركوردهايي كه اين دو كلمه "vehicle depth"را به صورت كلمات كند و اگر همان  بازيابي مي

  .شود را در كنار هم دارند محدود مي
 

   -Advanced Search  :   با انتخاب گزينـةSearch    ،وارد صـفحة  بطـور پـيش فـرض     در صـفحة اول ايـن وب سـايت

Advanced Searchدر اين صفحه مـي توانيـد جـستجوي خـود را در فيلـدهاي مختلـف از قبيـل        . شويد  ميAuthors, 



 ٥

Journal Name  Title, Abstract,توانيد در قـسمت   همچنين مي.  و غيره محدود كنيدSubject   زمينـة موضـوعي و در ،

   .، محدودة سالي را مشخص كنيدDateقسمت 

  ) استفاده نماييدctrl+click از  مينة موضوعيبراي انتخاب بيش از يك ز (

 

 
  

Recall Search : ذخيرة جستجو در قسمتهاي (  .قبل از استفاده از اين گزينه بايد جستجويي انجام داده و آن را ذخيره كنيد

هده  در صفحة جستجو، ليست جستجو هاي ذخيـره شـده را مـشا   Recall Searchبا انتخاب  ). بعدي توضيح داده مي شود

  .كنيد مي
  

-Expert Search  : با استفاده از عملگرهاي منطقي اين قسمتدر ،(and,or,not)  مي توانيد جستجوي دقيقتري  و پرانتز

  .را انجام دهيد

 
  

  :مشاهدة نتايج
  

ـ              بعد از جستجو، وارد صفحة نتايج مي       ع آن و شويد كه در آن اطالعات كتابشناختي مقاله يعنـي عنـوان مقالـه، نويـسنده، منب

  چكيـده و  Summary Plusبا انتخاب لينك . شود  مشاهده ميPDF و  SummaryPlus ،Full Text + Linksلينكهاي 

متن كامل مقاله به . كنيد اطالعات كتابشناختي مقاله، رئوس مطالب، تصاوير، اشكال، جداول و مرجعهاي مقاله را مشاهده مي        

  .گيرد ي در اختيار شما قرار مpdf و htmlدو فرمت 
  

 Search Withinبـراي اينكـار در كـادر    . ، امكان محدود كردن جستجوي شما وجـود دارد )صفحه نتايج(در همين صفحه 

Resultsتوانيد كلمات ديگري را اضافه كرده و جستجوي خود را محدودتر كنيد  مي.  
  

ر اساس جديـدترين مقـاالت مـشاهده        شوند به اين صورت كه نتايج را ب          مرتب مي  Dateنتايج به طور پيش فرض بر اساس        

  .شوند  نتايج بر اساس ميزان ارتباط با كليدواژه مرتب ميSort by Relevanceبا انتخاب . كنيد مي
  



 ٦

Article Listبا انتخاب .  ليست مقاالت و اطالعات كتابشناختي نتايج را به شما مي دهدFull Abstracts  چكيدة كامـل را 

  .ي مقاله مشاهده مي نماييدهمراه با اطالعات كتابشناخت

  

  
  

  :داده مي شودتوضيح مختصري در صفحة نتايج جستجو، چند گزينه ديگر را نيز مشاهده مي كنيد كه براي آشنايي با آنها 
  

Edit Search : با انتخاب اين گزينه به صفحة جستجو بر مي گرديد و مي توانيد جستجوي خود را اصالح كنيد.  
  

Save Search : تخاب اين گزينه، مي توانيد فرمول جستجوي خود را ذخيره كنيدبا ان.  
  

Save as Search Alert :  مي توانيد جستجوي خود را ذخيره كنيد و از سيستم آگاهي رساني جاري يا همانAlert استفاده 

  . به اطالع شما برسد و نتيجة آن با پست الكترونيكيدهكنيد تا به طور متناوب و به صورت اتوماتيك جستجوي شما اجرا ش
  

Search Feed : است براي ايجاد قالب  پيوندياين گزينه در حقيقت RSS .توانيـد بـا اسـتفاده از سيـستم      شما ميRSS از 

  .آخرين بروز رساني خالصه مطالب، نتايج جستجو، ارجاعات و مقاالت جديد استفاده كنيد

  

 
Display Selected Articles :تعدادي از ركوردهـا را تيـك بزنيـد بـا انتخـاب گزينـة       چنانچه در صفحة نتايج ،display 

checked docsهمة ركوردهاي انتخاب شده را در يك صفحه مشاهده خواهيد كرد .  
  

E-mail Articles : با انتخاب اين گزينه مي توانيد ركوردهاي دلخواه خود را انتخاب و براي ديگران ارسال نماييد.  
  

Export Citations : انتخاب اين گزينه مي توانيد اطالعات كتابشناختي مقاالت مورد نظر خود را مـديريت و جـستجوي   با 

  :در اين صفحه،  سه گزينه براي انتخاب فرمتها وجود دارد.  ذخيره نماييدScience Directخود را در محيطي غير از فضاي 

RIS format  -    : خواه خود را در محيطي مثل با انتخاب اين گزينه مي توانيد ركوردهاي دلword  يـا Notepad  ذخيـره 

  .نماييد



 ٧

  

Refworks Direct Export  -   :   با انتخاب اين گزينه مي توانيد ركوردهاي خود را در فـضايRefwork  ذخيـره كنيـد  .

يرايش اطالعات در اين فضا امكان و. براي اينكار مي توانيد از دسترسي يكماهة اين سايت استفاده كرده و عضو سايت شويد      

  .وجود دارد
  

ASCII format -    : كند اين فرمت، يك سند متني ساده از فايل شما ايجاد مي.  

  

  
  
  

Cited By : گزينة شدهاي كه باز  چنانچه چكيدة يك مقاله را انتخاب كنيد در صفحه Cited Byكنيد كه بـا    را مشاهده مي

 .مجموعه به مقالة مورد نظر شما استناد كرده اند را ببينيدتوانيد ليست مقاالتي كه در اين  انتخاب آن مي
  

 مرور در ليست مجالت

  

 را بـه تفكيـك الفبـائي و موضـوعي     Science Directتوانيد ليست مجالت تحـت پوشـش    ، ميBrowseبا انتخاب گزينة 

  .نماييدمشاهده 

ه اين عالمت سبز رنگ باشـد نـشان دهنـده آن         چنانچ.  وجود دارد  توجه داشته باشيد كه در كنار هر عنوان مجله عالمت           

و چنانچه اين عالمـت سـفيد رنـگ باشـد         ) 2007 تا   1998البته از سال    (است كه مجله مورد نظر قابل دسترس ما مي باشد           

   .باشد  نمينشان دهنده آن است كه مجله مورد نظر قابل دسترسي
 

 

 
 

  

  

  



 ٨

 نكاتي در ارتباط با جستجو
 

And : شود را شامل مي عملگر بين دو واژه، ركوردهايي را بازيابي مي كند كه هر دو واژه استفاده از اين.  
 

OR :      همچنين براي تركيب واژه هاي مترادف يا . ركوردهايي را بازيابي مي كند كه يكي از واژه ها و يا هر دو را داشته باشد

 mri or magnetic resonance imaging: مثال. اختصارات  بكار مي رود
 

And not : هر گاه بين دو واژه قرار گيرد ركوردهايي را بازيابي مي كند . براي حذف يك واژة خاص از جستجو بكار مي رود

  tumor and not malignant: مثال. كه كليد واژة اول را داشته باشد ولي كليد واژة دوم را نداشته باشد

w/nn : به جاي .براي تعيين فاصلة ميان واژه هاي بكار مي رود nn مثال.  را قرار داد255 تا 1 مي توان از رقم :pain w/15 

morphine  
 

Not w/nn :    اگر بخواهيم كليد واژه هاي مورد جستجوي ما با فاصلة خاصي كه تعيين مي كنيم، از هم قرار نگيرنـد از ايـن

 .عملگر استفاده مي كنيم
 

PRE/nn : مـثال  .  دومي باشد از اين عملگر مي توان استفاده كردبراي بازيابي دو واژه اي كه اولي مقدم برbehavioural 

PRE/3 disturbances مقاالتي را بازيابي مي كند كه كلمة behavioural مقدم بر disturbances يا كمتـر  3 و با فاصلة 

 .آمده باشد
 

W/SEG : بي شوند از اين عملگر استفاده كنيدچنانچه بخواهيد  كليد واژه هايي كه در يك فيلد مشخص وجود دارند، بازيا.  
 

مثال كلمة  . هنگام جستجو چنانچه كلمة مفردي را وارد كنيد شكل جمع و همچنين حالت مالكي كلمه را نيز بازيابي مي كند                   

city ،براي شما city, citiesو  city’sالبته سيستم نمي تواند صورت جمع كلمات مفردي كه بـه  .  را جستجو مي كند“us” 

 . را بازيابي نمي كندbonuses را جستجو كنيد bonusمثال چنانچه كلمة .  ختم مي شوند را پيدا كند”is“ يا 
 

: stop words  از قبيـل  .  كلماتي هستند كه قابل جستجو نمي باشند و بايد از جستجو حـذف شـوند :all, also, am, an, 

any, the, that, whom, who, would, she, he, ever, e.g., do, does, ….   
  

اما اگر در گيومه .  نيستstop word نيزnotكلمة.  ها نمي باشندstop words جزو or و andتوجه داشته باشيد كه كلمات 

 . را بكار ببريدnot” contested“ بايد not contestedمثال براي جستجوي عبارت  . قرار داده شود قابل جستجو مي باشد
 

براي جستجوي عبارتي كه شامل اين كلمات باشد دقيقا .  نمي باشندstop wordمي هستند ولي  كلماتي عموa و inكلمات 

 one in a million: مثال. همان عبارت را وارد كنيد
 

شوند از عالمت  براي جستجوي ريشة يك كلمه و همة كلماتي كه با اضافه كردن حرف يا حروفي به آخر آن كلمه درست مي

 .شود  بازيابي ميbehavioural و behave, behaviour را وارد كنيد براي شما !behave مثال اگر براي.  استفاده كنيد!
 

براي مثال . استفاده كنيد* براي جايگزيني يك حرف يا تعدادي از حروف در هر جايي از يك كلمه بجز اول كلمه، از عالمت 

wom*n براي شما woman  و women را بازيابي مي كند و يا transplant** براي شما transplant و transplanted 

!  براي شما بازيابي شود بايد از عالمت transplantin   ياtransplantionاگر مي خواهيد .  را پيدا مي كندtransplanterو 

 .استفاده كنيد
 

مثال براي جـستجوي    .  كنيد  براي وارد كردن كلماتي كه حروف زير نويس دار و باال نويس دارند، همه را در يك سطر تايپ                  

H2O بايد بزيند  :H2O  
 



 ٩

  beta : جستجوي وارد كنيدβ مثال براي . براي جستجوي الفباي يوناني، كاراكتر انگليسي آن را وارد كنيد
 

 
 

Alert:                       سيستم آگاهي رساني جاري است كه به صورت اتوماتيك و متناوب، هر روز، هر هفته و يا هر ماه جستجوي شـما 

  هـا مربـوط بـه   Alertيكي از قويترين .   به شما اطالع مي دهدe-mailي شود و در صورت يافتن ركورد جديدي با اجرا م

Science Directاست  .  

  : شامل چهار قسمت استScience Direct در Alertسيستم 
  

Search Alerts :  ما مـرتبط هـستند   از طريق آدرس پست الكترونيكي خود، از مقاالت جديدي كه با موضوع جستجوي شـ

  .آگاه خواهيد شد
  

Topic Alerts :آگاه مي نمايدشود  شما را از مجلة جديدي كه مرتبط با نياز شما مي باشد و به مجموعه اضافه مي.  
 

Volume/Issue Alerts :  زماني كه يك شمارة جديد از مجلة خاصي كه شما آن را مرور مي كنيد، به مجموعه اضافه شـود

  . الكترونيكي خود در جريان قرار مي گيريدشما از طريق پست
 

Citation Alerts : هر بار كسي در مجموعةScience Direct ،به مقالة خاصي كه شما قبال انتخاب كرده ايد، ارجاع دهد ،

 .شما در جريان قرار مي گيريد
 

، در صفحه اي )جود داشته باشدچنانچه و( يك مجله در اين مجموعه IFبراي دسترسي به شمارة : Impact Factorبازيابي 

در پايين صفحه . كه ليست مجالت وجود دارد اسم مجلة مورد نظر خود را انتخاب كنيد و روي عكس جلد مجله كليك كنيد                   

  .  مجله را مشاهده كنيدImpact Factorاي كه باز مي شود مي توانيد شمارة 
  

Books : موعه را به ما مي دهدفقط امكان جستجو  و دسترسي به چكيدة كتابهاي مج.  



 ١٠

Springer 
 

هاي   يكي از معروفترين ناشران علمي بين المللي است كه دامنه فعاليت آن در زمينهSpringer : معرفي

  Springer نيز همراه با kluwerمجموعة . مختلف پزشكي، علوم اجتماعي، رياضي و مهندسي گسترده است

 براي Springer & Kluwer مجموعة مجالت الكترونيكيبه در حال حاضر امكان دسترسي . شود ارائه مي

متن كامل  به  امكان دسترسياز مجموعه مدارك منتشره توسط اين ناشر، فقط البته .دانشگاه فراهم شده است

  .فراهم شده است 2007 تا 1997 از مجالت آن از سال  عنوان552

 از Springerمدارك ارائه شده توسط  توجه شما را به اين نكته جلب مي كنيم كه برخي ازهمچنين 

 جزو مجموعه الكترونيكي ارائه شده به اين … ,Lecture Notes, Books, References Worksجمله

  .نيستند) Springerو ديگر دانشگاههاي عضو كنسرسيوم (دانشگاه 
  

مجله وجود  امكان جستجوي موضوعي و همچنين جستجو بر اساس نام در صفحة اول اين پايگاه، :جستجو

 . را انتخاب كنيدJournalsبراي ديدن ليست مجالت گزينة . دارد

 
 

 

 
 
 
 

 متن كامل همة )(در صورت سبز بودن اين مربع .  در كنار هر عنوان مجله، عالمت مربعي وجود دارد

متن كامل مقاالت آن مجله در دسترس نيست و ) (اگر مربع سفيد باشد. سالهاي آن مجله در دسترس است

 از سالها و  شماره هاي آن متن كامل برخيكه نشانة آن است ) (چنانچه مربع دو رنگ سبز و سفيد باشد 

  .باشد مجله در دسترس مي
 

 اگر .چنانچه بخواهيد جستجوي موضوعي انجام دهيد، كليد واژه هاي خود را در جعبة جستجو وارد كنيد

توانيد جستجوي  شود مي در كنار جعبة جستجو را كليك كنيد، با استفاده از جدولي كه ظاهر مي  عالمت

توانيد از اپراتورهاي  همچنين مي. محدود كنيد... خود را در فيلدهاي خاصي مانند عنوان، اسم نويسنده و 

  . استفاده نمائيد(…,and, or, not)منطقي 

  



 ١١

 
 

  

 را انتخاب كنيد تا بتوانيد جستجوي خود را به فيلدهاي more optionsته گزينة براي جستجوي پيشرف

در اينصورت كليد . محدود كنيد ...خاصي مانند عنوان، چكيده، نويسنده، شماره استاندارد بين المللي مجله و 

  .شود واژة شما در فيلدي كه انتخاب خواهيد كرد جستجو مي
 

  

  
  

 

  

. ردهاي بازيابي شده را همراه با اطالعات كتابشناختي آن ركورد مشاهده مي كنيددر صفحة نتايج، ليست ركو

مجددا يادآور مي شويم كه از اين ليست، فقط متن كامل مقاالتي كه عالمت مربع سبز رنگ در كنارشان (

  ). مي باشندياست قابل دسترس
  

 content type, content status, language, subjectدر سمت راست صفحة نتايج، گزينه هايي از قبيل 

 و Expanded viewهمچنين دو گزينة .  را براي محدود كردن نتيجة جستجو مشاهده مي كنيد… ,

Condensed viewدر حالت .  در باالي نتايج وجود داردExpanded ،ليست نتايج شامل نام مقاله، نام مجله 

 فقط عنوان مقاله و نويسنده را در Condensedلت ، نويسنده و قسمتي از چكيده است ولي در حاDOIشماره 

  .ليست مشاهده مي كنيد
  



 ١٢

 
  

 
  

 عالمت Textبراي دسترسي به متن كامل مقاالتي كه عالمت مربع سبز رنگ كنار آنها قرار دارد، در گزينة 

PDF ر سمت يا با انتخاب عنوان هر مقاله، چكيدة آن را بررسي كنيد و در صورت نياز، د. را انتخاب كنيد

  . مشاهده كنيدpdf را كليك كنيد تا متن كامل مقاله را به صورت Open: Entire documentراست گزينة 



 ١٣

Wiley InterScience  
  

 عنوان ژورنال، كتاب و 2500 يكي از ناشران بين المللي است كه بيش از Wiley InterScience  :معرفي

آرشيو بيش از نيمي از مجالت آن از شماره اول  .ائه مي دهدرا در زمينه هاي علوم، پزشكي و تكنولوژي ار... 

(backfile) به صورت onlineاز متن كامل تعداديدر حال حاضر امكان دسترسي به .  در دسترس مي باشد 

  .مجالت اين مجموعه براي دانشگاه صنعتي اصفهان فراهم شده است
  

  . مي باشدBrowse و Search شامل دو قسمت Wiley InterScience صفحة اول :جستجو

 امكان جستجوي موضوعي بر اساس كليد واژه هاي مورد نظر وجود دارد و در قسمت Search در قسمت 

Browseالزم به ذكر است كه از اين .  مي توانيد ليست مجالت را به صورت موضوعي مشاهده كنيد

  . است قابل دسترسي2007-1997 عنوان از مجالت آن از سال 350مجموعه، فقط 
  

  
  

 را انتخاب كنيد كليد واژة شما را All contentاگر .  مي توانيد كليد واژة خود را وارد كنيد Searchدر قسمت 

 را Publication Titlesچنانچه . جستجو مي كند... در هر فيلدي اعم از عنوان مقاله، چكيده، عنوان مجله و 

  .كنيد و مقاالت آن مجلة خاص را مشاهده كنيدانتخاب كنيد مي توانيد عنوان يك مجله را جستجو 
  

در اين صفحه امكان . ، وارد صفحة جستجوي پيشرفته مي شويدAdvanced Searchبا انتخاب گزينة 

 گزينة  Product Typeدر قسمت .  محدود كردن جستجوي خود بر اساس فيلدهاي دلخواه را داريد

Journalsموعه در دسترس دانشگاه مي باشد را انتخاب كنيد چون فقط مجالت اين مج.  
  

 موضوعات مورد Subjects  و در قسمت Bold Ideas، گزينة Collections and saved Itemsدر قسمت 

 orderدر قسمت . را نيز براي محدود كردن زمينة موضوعي بكار ببريد Date Range. نظر را انتخاب كنيد

By درصد ارتباط كليد واژه، تاريخ يا عنوان مجله تنظيم كنيد مي توانيد اولويت مشاهدة نتايج را بر اساس.  
  

  
   
  



 ١٤

  صفحة نتايج جستجو

مشخصات هر ركورد شامل . ، ليست ركوردهاي بازيابي شده را مشاهده مي كنيدSearch Resultsدر صفحة 

 :Full Text و Abstract ،Referencesعنوان مقاله، نويسنده، مشخصات منبع آن مقاله و گزينه هاي 

PDFمي باشد .  

  
  

را مشاهده مي  Journals/OnlineBooks/Reference Works/Databasesدر باالي صفحه گزينه هاي 

  . در دسترس ما قرار داردjournalsكنيد كه فقط قسمت 
  

چنانچه شما جستجويي را انجام داده و .  براي ذخيره كردن فرمول جستجو بكار مي رودSave Searchگزينة 

براي استفاده از اين امكان و همچنين استفاده از . مي توانيد در زمانهاي بعدي به آن مراجعه كنيدذخيره كنيد 

 را انتخاب Save Searchبراي اينكار گزينة . ، بايد عضو محيط شويد(Alert)سيستم آگاهي رساني جاري 

د تا در مراجعات بعدي  را انتخاب كنيد و فرم عضويت را پر كنيRegister Nowكنيد و در صفحة باز شده، 

  . خود از امكانات اين وب سايت استفاده كنيدPassword و  Loginبتوانيد با استفاده از 
  

  
 

 را انتخاب كرده تا Activate Alertزماني كه به پروفايل خود مراجعه مي كنيد مي توانيد در همان صفحه 

  . شود را براي شما ارسال كندسيستم به طور خودكار، ليست مقاالتي كه به مجموعه اضافه مي

اين گزينه براي اصالح جستجو بكار مي رود و .  را نيز مشاهده مي كنيدEdit Searchدر صفحة نتايج، گزينة 

  . هدايت مي كندAdvanced Searchشما را به صفحة 
  



 ١٥

ISI (Web of Science)  
  

 Web ofاست كه در محيط  يكي از مهمترين پايگاههاي اطالعاتي  Web of Science (WOS):معرفي

Knowledgeقرار دارد و توسط موسسه اطالعات علمي Scientific (Thomson ISI) Thomson طراحي 

اطالعات مراجع  و همچنين كتابشناختي همراه با چكيدهنوع اطالعاتي كه اين پايگاه ارائه مي كند  .شده است

  .  استمقاالت
 

ن است كه آن را ابزاري مناسب جهت جستجوي اطالعات  پوشش موضوعي كامل آWOSيكي از ويژگيهاي 

از ديگر ويژگيهاي آن، امكان ديدن اطالعات . در تمامي رشته ها بخصوص موضوعات بين رشته اي مي سازد

 محقق پس از جستجوي يك موضوع به يك Related و Citedهمچنين با امكان . مراجع هر مقاله است

  .دا مي كند كه در هيچ بانك اطالعاتي ديگر اين امكان وجود نداردزنجيره از مقاالت مرتبط دسترسي پي
 

Web of Science شامل سه قسمت است كه عبارتند از :  

Science Citation Index :  عنوان مجله را پوشش مي دهد6125حدود .  

Social Sciences Citation Index :  عنوان مجله را پوشش مي دهد1180حدود .  

Arts & Humanities Citation Index : عنوان مجله را پوشش مي دهد1130حدود .  
  

  present-1990(Science Citation Index(، فقط قسمت Web of Scienceقابل ذكر است كه از پايگاه 

  . قرار دارددانشگاه صنعتي اصفهاندر اختيار 
 

  : انواع جستجو كه اين پايگاه ارائه ميكند عبارتند از : جستجو

Quick Search, General Search, Cited REF Search, Advanced Search  
  

  

  
 

Quick Search :  مورد نظر خود را در جعبه جستجو وارد كرده و دكمة ) هاي(كليد واژهSearch را انتخاب 

 و (and, or, not, same)شما مي توانيد از اپراتورهاي منطقي . نمائيد تا نتيجه جستجو را مشاهده كنيد

در پايان اين راهنما در مورد اپراتورهاي . ( در جستجوي خود استفاده كنيد($ ,? ,*)كترهاي جانشين  كارا

  )منطقي و كاراكترهاي جانشين توضيح داده مي شود

General Search : در عنوان، چكيده يا كليدواژه ها اين جستجو به شما توانائي مي دهد كه(Topic)  نام ،

 ، سال يا محدودة سالي (Source) ، منبع(Group Authors)نويسندگان، گروه (AUTHOR)نويسنده

(Publication Year) و آدرس نويسنده (Address)جستجو كنيد  .  

Cited Ref Search :براي .در اين قسمت مي توان مقاالتي كه مورد استناد قرار گرفته اند را جستجو كرد 

 نام نويسنده كتاب يا مقاله را تايپ كنيد Cited Author بايد در جعبه Cited Referenceجستجو بر اساس 
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 مي توانيد عنوان Cited Workبراي محدود كردن جستجو در جعبه . تا بر اساس آن جستجو انجام شود

  . سال خاص يا محدوده سالي مشخص را  تايپ كنيدCited Year(s)مختصر شده مجله يا كتاب و در جعبه 
 

Advanced Search :يشرفته براي كاربران با تجربه و متبحر است كه مي خواهند جستجوهاي جستجوي پ

شما مي توانيد در اين قسمت با استفاده از . پيچيده و مختلط را با استفاده از فيلدها و تركيب آنها انجام دهند

وي خود را ، فرمول جستج(Field tags)پرانتز و به كار بردن عملگرهاي منطقي و با استفاده از عالئم فيلدها 

همچنين پس .  براي آشنائي با فيلدها و عالئم آنها در كنار صفحه وجود دارندField Tagsجدول . وارد كنيد

  .از انجام چند جستجو مي توانيد آنها را با هم تركيب كنيد
  

#١# ٤١  ٣ AND #٢ 

#٢ 
١١،٠٨٨ SO=(Information Systems OR Communications of the ACM) 

#١ 
٤،٢٦٩ TS=(data mining OR knowledge management) 

  

Author Finder :  اين گزينه در صفحة اول به شما كمك مي كند كه در چهار مرحله به طور سريع مقالة

  . سنده  در اين مجموعه را پيدا كنيديك نوي
  

  
  

Open Saved Search :  جستجو يا همان صفحة در اولين صفحةQuick Searchگزينة  Open Saved 

Searchبا انتخاب .  را مشاهده مي كنيدSave History  در هر جستجو، تاريخچه جستجوهاي خود را ذخيره

 Open Saved Searchد از آن جستجو بايد به قسمت مي كنيد كه در صورت نياز و براي استفاده مجد

توجه داشته باشيد كه اگر براي اولين بار مي خواهيد از اين سيستم استفاده كنيد، بعد از . مراجعه كنيد

 براي عضويت در اين Save History و سپس در قسمت Search Historyجستجوي مورد نظر خود، گزينه 

 Open Savedدر حقيقت در . اب كنيد تا بتوانيد از اين سيستم استفاده كنيد را انتخregisterسيستم گزينه 

Searchگزينه هايي را مشاهده مي كنيد كه قبال ذخيره كرده باشيد ، .  
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  صفحة نتايج  
 

 پس از اينكه يكي از انواع جستجو را انتخاب و كليدواژه هاي خود را وارد نموديد، نتيجه جستجو را مشاهده

با انتخاب عنوان هر .  در اين صفحه عنوان مقاالت، نام نويسندگان و منبع آن را مشاهده مي كنيد .دنيك مي

و ناشر آن و همچنين سه  مقاله مي توانيد اطالعات كاملتري از جمله چكيده مقاله، آدرس و ايميل نويسنده

  :لينك فعال زير را مشاهده كنيد

 Cited References :ه را مشخص مي كندتعداد مراجع يك مقال.  

Times Cited: تعداد دفعاتي كه در اين مجموعه به اين مقاله استناد شده است را نشان مي دهد.  

Find Related Records :ركوردهاي وابسته به يك مقاله را نشان مي دهد.  
  

  
  

. اله مي باشد را مشاهده مي كنيد كه لينك به ناشر آن مقview full textدر بعضي از ركوردها ، گزينة 

چنانچه يك دانشگاه يا موسسه، اشتراك الكترونيكي آن ناشر را داشته باشد امكان دسترسي به متن كامل 

  . در دسترس خواهد بودفقط چكيدة مقالهمقاله وجود خواهد داشت، در غير اينصورت 
  

 Refine your در باالي صفحة نتايج، گزينه هايي براي محدود كردن جستجو وجود دارند كه در قسمت

resultsاين گزينه هاي عبارتند از .  مشاهده مي شوند:  

 Document) نوع مدركي كه جستجوي شما در آن وجود دارد ،(Subject Categories)موضوع مقاله 

Type) سال انتشار مقاله ،(Publication years) زبان ، ،(Languages)، عنوان منبع مقاله (source 

Titles)ا انتخاب هر يك از اين گزينه ها، امكان محدود كردن جستجوي خود رد محدوده هاي ب.   و غيره

  .ذكر شده را خواهيد داشت
  

 به شما اجازه مي دهد تا كليد واژة ديگري را براي محدود كردن نتايج Search within sresultsگزينة 

 است كه امكان CrossSearchگزينة ديگري كه در اين صفحه مشاهده مي كنيد  .جستجوي خود وارد كنيد

 در صورتي كه مشترك باشيم را Web of Knowledgeجستجوي همزمان در ميان پايگاههاي مختلف 

 مي باشد بنابراين استفاده از اين  Web of Scienceدانشگاه صنعتي اصفهان فقط عضو . فراهم مي آورد

  .دهد گزينه و جستجو در پايگاههاي ديگر را از دست مي

 
  

  



 ١٨

  ه و چاپ ركوردهاذخير
  

 Outputدر قسمت . براي ذخيرة ركوردهاي مورد نظر خود در صفحة نتايج به جدول سمت راست توجه كنيد

Recordsبا انتخاب دكمة .  امكان چاپ، ارسال و ذخيرة مقاالت فراهم شده استPrint ركوردهاي مورد نياز 

زه مي دهد تا ركوردهاي انتخابي خود را به  به شما اجاE-mailدكمة . خود را بر روي چاپگر ارسال كنيد

، امكان ذخيره كردن اطالعات با Saveبا انتخاب دكمة . آدرس پست الكترونيكي خود يا ديگران ارسال كنيد

  . استHTML فرمتهاي مختلف فراهم مي شود كه به نظر مي رسد بهترين فرمت براي ذخيرة فايلها، فرمت 

  

  
  

Export to Reference  ذخيره كنيد از گزينه wordد را  در محيط چنانچه بخواهيد ركوردهاي خو

Software استفاده نمائيد .  
  

 اضافه كنيد تا در زمانهاي بعدي براي چاپ يا Marked Listشما مي توانيد ركوردهاي مورد نظر خود را به 

 Add toنتخاب كنيد و دكمة براي اينكار، بايد در هر صفحه ركوردهاي مورد نظر را ا. ذخيرة آنها اقدام كنيد

Marked Listدر مرحلة بعد، دكمة .  را كليك كنيدMarked List كه در باالي صفحه فعال شده است را 

در اين صفحه نيز مي توانيد ركوردهاي خود را چاپ، . انتخاب كنيد تا ركوردهاي انتخاب شده را مشاهده كنيد

 .ارسال يا ذخيره نماييد
 

  :ايج، گزينه هاي ديگري را نيز مشاهده مي كنيد كه در ذيل توضيح داده مي شونددر سمت راست صفحة نت
  

Analyzed Results :  اين گزينه براي تجزيه و تحليل داده ها از فيلدي كه شما انتخاب مي كنيد به كار

  :  زير قابل تهيه است  اين گزارش از فيلدهاي. مي رود و يك گزارش از آن به شما مي دهد

، نام موسسه اي كه (Document Type)، نوع مدرك (Country/Territory)، كشور (Author)ه نويسند

، سال انتشار مجله (Language)، زبان مدرك (Institution Name)نويسنده در آن كار مي كند 

(Publication Year) عنوان منبعي كه مقاله در آن چاپ شده است ،(Source Title) رده بندي موضوعي ،

 (Subject Category)االت مق

 

  

  
 



 ١٩

 اينست كه امكان تجزيه و تحليل ركوردها، Refine your Results نسبت به Analyzed Resultsمزيت 

 گزينه را براي شما نشان مي دهد در 100 هر فيلد حداكثر تا Refineبه اين معنا كه در . گسترده تر است

  . گزينه را مشاهده كنيد500نيد حداكثر تا  با انتخاب هر فيلد مي تواAnalyzeصورتي كه در 
  

Citation Report : شامل گزينه هاي چاپ شده در هر سال و (با انتخاب اين گزينه، نمودار آماري

 .در مورد نتايج بدست آمده از جستجوي خود را مشاهده مي كنيد) استنادهاي هر سال

  
 

Save To My EndNote web : وانيد ركوردهاي مورد نياز را در كتابخانة خود با انتخاب اين گزينه، مي ت

 Sign in toبراي داشتن كتابخانه شخصي در اين محيط بايد گزينة .  ذخيره كنيدEndNote webدر محيط 

access Endnote web و سپس گزينة registerرا انتخاب كنيد . 
 

 
 

براي مرور . نات موجود در آن استفاده كنيد بعد از پر كردن فرم ثبت نام، عضو محيط شده و مي توانيد از امكا

را انتخاب كنيد يا با وارد  Go to my EndNote web libraryآنچه در اين محيط ذخيره كرده ايد، گزينة

 به صفحة كتابخانة شخصي خود رفته و ركوردهاي ذخيره com.myendnoteweb.wwwكردن آدرس 

 .شده را مشاهده و بررسي كنيد
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 نكاتي در ارتباط با جستجو

  

 "ozone pollution" : مانند. چنانچه بخواهيد يك عبارت را جستجو كنيد از گيومه استفاده كنيد
  

 And تمام كلماتي كه با andبراي مثال اگر عبارت .  از هم جدا مي شوند بايد در ركوردها وجود داشته باشند

ozone and pollution and rain  را تايپ كنيد ركوردهايي را پيدا مي كند كه شاملozon و  pollution 

 . باشندrainو 
  

Orيكي از كلمات و يا همه كلماتي كه با اين اپراتور جدا مي .  براي گسترده كردن جستجو بكار مي رود

 يا maize يا cornپيدا مي كند كه  ركوردهايي را corn or maizeمثال . شوند بايد در ركوردها ظاهر شوند

 .هر دو را داشته باشند
  

Not كلمه اي كه در سمت چپ اين اپراتور قرار مي گيرد بايد حتما در ركوردهاي بازيابي شده وجود داشته 

مثال عبارت . باشد و كلمه اي كه در سمت راست اين اپراتور قرار مي گيرد نبايد وجود داشته باشد

monoxide not carbon ركوردهايي را بازيابي مي كند كه شامل monoxide باشند ولي carbon را 

  .نداشته باشند
 

Sameمثال اگر .  جستجوي ما را به يك فيلد، جمله، عبارت يا آدرس محدود مي كندmonoxide same 

carbonار رفته باشند را بزنيم، ركوردهايي را بازيابي مي كند كه اين دو كلمه حتما در يك فيلد يا جمله بك.  

  :اولويت بكار گيري عملگرهاي منطقي به صورت زير است

Same 
 Not 
And 
Or  

 

 .توجه داشته باشيد كه پرانتز  اولويت باالتري نسبت به اين عملگرها دارد

 :جدول به كار بردن اپراتور ها در فيلدهاي مختلف به صورت زير است 
  

  
 

  

ايش حروف نا مشخص در آخر يا وسط كلمه يا عبارت مورد  براي نم(wildcards)كاراكترهاي جانشين 

كاراكترهاي جانشين در اين پايگاه اطالعاتي عبارتند . جستجو، بكار مي روند ولي در شروع آن بكار نمي روند

  $؟  :*  از 
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  *en?oblastمثال . شما مي توانيد در يك جستجو از كاراكترهاي جانشين نا محدودي استفاده كنيد

 Asterisk (*):  مثال . بجاي يك گروه از حروف بكار مي رود و شامل هيچ حرف هم مي شود*  عالمت

biolog* كلمات biolog, biology, biologist, biologicalرا جستجو مي كند  .  

 و  sulfur كلمات sul*urبه عنوان مثال . را مي توانيد در وسط كلمه مورد جستجو نيز بكار بريد* عالمت 

sulphurا جستجو مي كند ر.  
  

Question Mark (?):  ?مثال اگر عبارت .  بجاي يك حرف بكار مي رودbarthold? را بزنيد bartholdi 

  . را جستجو مي كندbartholdyيا 
  

Dollar sign ($) : براي مثال . بجاي يك حرف يا هيچ حرف بكار مي رودbarthold$ كلمات ، barthold 

 .را جستجو مي كند bartholdy يا bartholdiيا 
  

 كلمات vapo$rمثال .  همچنين براي يافتن هجي هاي انگليسي و آمريكائي يك كلمه بكار مي رود$

vapor و vapourرا پيدا مي كند .  

Citation Alerts  
  

. استناد شود به شما اعالم مي گردد) كه انتخاب كرديد(با عضويت در اين سيستم،  هر بار كه به يك مقاله 

 Creatتفاده از اين سيستم، در صفحه نتايج جستجو، روي مقاله مورد نظر خود كليك كرده و سپس براي اس

Citation Alertبراي اولين بار، .  را انتخاب كنيدRegister را انتخاب كنيد و براي دفعات بعد، فقط Email 

Address و Password  را وارد كرده و Sign inنمائيد  .  

        كنيد كه به   ، ركوردهائي را مشاهده ميcreat citation alertروي دكمه بر  با هر بار كليك كردن

My citeted articles list    اضافه شده اند. 
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  Compendex 
 

اين .  و رشته هاي وابسته به آن استمهندسي كاملترين و مهم ترين بانك اطالعاتي مخصوص :معرفي

در اختيار ) از ممتاز ترين محيط هاي جستجوي اطالعات (Engineering Villageپايگاه از طريق محيط 

 تا 1969 مجله مهندسي و گزارش كنفرانسها  از سال 5000 ميليون ركورد از 8دانشگاه قرار دارد و حدود 

توجه داشته باشيد كه در اين پايگاه . زمان حاضر را ارائه مي كند و به صورت هفتگي، روزآمد مي شود

  .قط چكيدة مقاالت در دسترس مي باشد و امكان دسترسي به متن كامل مقاله وجود ندارداطالعاتي، ف
  

با .  در اختيار ما قرار داردCompendex در حال حاضر فقط Ei از مجموعة بانكهاي اطالعاتي :جستجو

 مي (Quick Search)وارد صفحة جستجوي سريع  Begin a new sessionكليك كردن روي گزينة 

و نيز استفاده از ...) عنوان، نويسنده، ناشر و (ر اين صفحه امكان جستجو در فيلدهاي مختلف د. شويد

 مي توانيد LIMIT BYدر قسمت .  بين چند واژه فراهم شده است(and, or, not)عملگرهاي منطقي 

لهاي ، زبان و سا(treatment type)، گرايش اطالعاتي (document type)جستجوي خود را به نوع مدرك 

 امكان انتخاب ميان ترتيب قرار گرفتن ركوردها بر SORT BY همچنين در قسمت. مورد نظر محدود كنيد

  .  اساس اهميت موضوعي و يا تاريخ انتشار وجود دارد

  

  
 

Auto stemming :  

به شما اجازه مي دهد كه ريشة يك لغت و همچنين فرمهاي ديگر لغات با پسوندهاي  Stemmingگزينة 

 ,Controller, control, controlling را وارد كنيد كلمات controllersاگر واژة مثال .  را پيدا كندممكن

controlled, controls, …را بازيابي مي كند  .Stemming هجي هاي مختلف بين انگليسي و آمريكايي ،

 مي تواند colour كند ولي  را پيدا نميcoloured يا  colour براي شما colorبراي مثال . را پيدا نمي كند

colourful  يا coloursرا پيدا كند .  

 را تيك بزنيد، Autostemming off، جعبة كنار Expert Searchيا  Quick Searchچنانچه در صفحة 

 فقط خود كليد واژه، Autostemming offيعني با انتخاب .  را نخواهيد داشتstemmingامكان استفاده از 

  .جستجو مي شود
  

Browse Indexs  
در اين بخش مي توان كار جستجو را .  را مشاهده مي كنيدBrowse Indexesدر سمت راست صفحه، جعبة 

به كمك فهرست ارائه شده براي نام نويسنده، مركز يا محل فعاليت علمي او، عنوان مجله، نام ناشر و 

اين فهرستها مي توان صورتهاي مختلف براي نمونه از طريق . انجام داد) توصيفگرها(اصطالحات كنترل شده 

  .نام يك نويسنده را آن طور كه در ركوردها آمده است به دست آورد
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Easy Search : در اين روش مي . اين گزينه براي جستجوي ساده بدون محدوديت، طراحي شده است

اده و جستجو كنيد ولي توانيد از اپراتورهاي منطقي استفاده كنيد و يا عبارت خاصي را داخل گيومه قرار د

  . امكان محدود كردن كليد واژه ها در فيلدهاي مختلف وجود ندارد

  

 
 

Expert Search :  اين روش جستجو براي كساني مفيد است كه با فرمولهاي جستجو آشنايي دارند و مي

در . ت دست يابندتوانند با استفاده از اپراتورهاي منطقي پيشرفته به امكانات بيشتري براي جستجوي اطالعا

  . در پايين صفحه، كدهاي الزم براي جستجوي حرفه اي را مشاهده مي كنيدSearch codesقسمت 
 

 
  

Thesaurus :  ،تزاروس، مجموعه اصطالحات استاندارد و نظام يافته است كه بين آنها رابطه منطقي

الحات، به فرد كمك مي كند تا در تزاروس يا ساختار درختواره اي اصط. معنايي و سلسله مراتبي وجود دارد

مورد هر كليد واژة خاص با اصطالحات مرتبط با آن يا فراتر از آن و يا زير مجموعة آن آشنا شود و با الهام 

در ميان بانكهاي اطالعاتي، . گرفتن از واژه ها و اصطالحات جديد به حجم گسترده اي از اطالعات دست يابد

compendexاروسها را ارائه مي دهد يكي از قوي ترين تز. 
 

  
eBook Search : البته به .امكان جستجو در كتابهايي كه در اين مجموعه وجود دارند را فراهم مي آورد 

علت خريداري نكردن اين مجموعه امكان دسترسي به متن كامل كتاب وجود ندارد ولي جستجو و دسترسي 

  .باشد به فهرست مندرجات آن امكانپذير مي
 

Ask an Expert : يكي ديگر از امكانات منحصر به فرد و بسيار ممتاز درEi village  در اين . است

. قسمت شما مي توانيد پرسشهاي خود را با متخصصان مختلف در ميان بگذاريد و پاسخ مناسب دريافت كنيد

  : مخاطبين پرسشهاي شما دو گروه هستند 
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   (Linda Hall) كتابداران كتابخانة لينداهال -1

كاملترين و جامعترين مجموعه هاي علوم، مهندسي و ) كه در ايالت ميسوري آمريكا واقع است( اين كتابخانه 

 ساعت توسط كتابداران ورزيدة آن كتابخانه به دست شما 24پاسخ شما ظرف . تكنولوژي را شامل مي شود

ي موجود در آن كتابخانه باشد كه دقت داشته باشيد كه پرسشها بايد در محدودة منابع و مجموعه ها. مي رسد

براي . زمينه هاي بازرگاني و بازار يابي، پزشكي، روانشناسي، علوم انساني و علوم اجتماعي را شامل نمي شود

  .سواالتي كه نياز به تحقيقات گسترده تر دارد، كتابداران توصيه هاي الزم را ارائه خواهند كرد
  

   مهندسان -2

 به شما كمك مي كنند تا بتوانيد براي حل مشكل خود با شركتها، Eiتخصصان براي سواالت تخصصي تر، م

الزم به ذكر است كه . مشاوران، موسسات تحقيقاتي، وب سايتها و ديگر مراجع مربوط و مناسب تماس بگيريد

ه اين متخصصان از ميان برجسته ترين افراد رشتة خويش در دانشگاههاي امريكا و با درجة استادي در زمين

  .هاي مختلف مهندسي انتخاب شده اند
 

 عالوه بر انواع روشهاي جستجو كه بيان گرديد، امكان دسته بندي و محدود كردن جستجو در Ei villageدر 

 وجود دارد كه به شما Refine Resultsدر سمت راست صفحة نتايج،  .صفحة نتايج جستجو نيز وجود دارد

جوي خود را با عناصري كه از آن نتايج مشتق شده اند از قبيل ناشر، امكان مي دهد تا به آساني نتايج جست

مثال با انتخاب نام يكي از نويسندگان در سمت . محدود و تصحيح كنيد... نام نويسنده، سال انتشار، زبان و 

  .راست، از نتايج اولية بدست آمده فقط آنهايي را نشان مي دهد كه از آن نويسندة خاص است

با انتخاب فيلدهاي مورد .  را مشاهده مي كنيدExclude و Include دو گزينة Refine Results در بخش 

و كليك كردن روي ....) اعم از يك يا چند نويسندة خاص، كشور مورد نظر، سال خاص، ناشر و (نظر خود 

 از گزينة همچنين مي توانيد با استفاده. ،  نتيجة جستجو را به آن فيلدها محدود كنيدIncludeگزينة 

Excludeفيلدهايي كه مورد نظر نيستند را از نتايج حذف كنيد .  
 

  :صفحه نتايج

 ركورد اول 25آنچه كه به طور پيش فرض مشاهده مي شود . صفحه نتايج شامل گزينه هاي مختلف است

 است Detailed و Abstract و گزينه هاي (source)نتايج است كه شامل عنوان مقاله، نويسنده، منبع مقاله 

 Detailedكه با انتخاب هر يك از دو مورد اخير، چكيده مقاله به دست مي آيد با اين تفاوت كه فيلدها در 

Recordاز تنوع بيشتري برخوردار است .  

 . وجود دارد كه قبال به آن اشاره شدRefine Resultsدر سمت راست صفحه، گزينه 
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 chooseدر قسمت (نظر خود را انتخاب و با فرمت دلخواه در صفحة نتايج مي توانيد ركوردهاي مورد 

format(،  آنها را به صورت View Selection, E-mail, Print, Download, Save to Folder  بازيابي

 مي توانيد تمام ركوردهاي مورد نظر خود را با فرمت انتخاب شده View Selection با انتخاب گزينه .كنيد

 مي توانيد ركوردهاي دلخواه را به آدرس پستي E-mailبا انتخاب گزينة . ا ذخيره كنيدمشاهده و سپس آنها ر

 Save toهمچنين مي توانيد با انتخاب .  آنها را چاپ كنيدPrintخود يا ديگران ارسال كنيد و با انتخاب 

Folder اطالعات دلخواه خود را در My Folderر پوشه امكان همان طور كه قبال اشاره شد ه.  ذخيره كنيد

  . ركورد را ندارد50ذخيرة بيش از 
  

در اين قسمت چهار .  را انتخاب كنيد Downloadبراي ذخيره كردن نتايج، ركوردهاي دلخواه و سپس گزينة 

 مي باشد كه BibTex formatبهترين فرمت . وجود دارد RIS, BibTex, Refworks, ASCIIگزينة 

  . ذخيره مي كندWordاطالعات مورد نظر شما را در محيط 
  

  :گزينه هاي ديگري كه در صفحة نتايج مشاهده مي كنيد عبارتند از
  

Blog this: چنانچه .   اگر در صفحة نتايج يكي از ركوردها را انتخاب كنيد، اين گزينه را مشاهده مي كنيد

  .تخاب كنيدبخواهيد يك لينك از آن ركورد در وب سايت يا بالگ خود ايجاد كنيد، اين گزينه را ان

Save Search: اين گزينه را در صفحة نتايج مشاهده مي كنيد كه براي ذخيرة تاريخچه و فرمول جستجوي 

  . ارائه شده استSearch Historyتوضيحات كامل در اين مورد در قسمت . رود شما بكار مي
  

Create Alert: يكي ديگر از گزينه هايي كه در صفحة نتايج مشاهده مي كنيد Create Alertاين .  است

با اعالم فرمول جستجوي خود به . گزينه، امكان استفاده از سيستم آگاهي رساني جاري را فراهم مي كند

، با روز آمد شدن اطالعات، از ركوردهاي اضافه شده به مجموعه كه مرتبط با موضوع Alertسيستم 

، و استفاده از  Personal Account Loginبراي عضويت در صفحة . جستجوي شما بوده اند آگاه مي شويد

  .به توضيحاتي كه در قسمت زير آمده است، توجه فرمائيد  Alertسيستم 
  

Search History :  

 (Search Results)در صفحة نتايج جستجو . اين گزينه براي ذخيرة تاريخچه جستجوي شما بكار مي رود

با انتخاب اين . فرمول جستجوي خود را ذخيره كنيد را انتخاب كنيد تا Search Historyمي توانيد گزينة 

 :گزينه، صفحة زير پديدار مي شود 
 

  
  

 كليك كنيد تا فرمول جستجوي خود را ذخيره و Save روي گزينة Save Searchدر اين صفحه در قسمت 

در اين )  . تغيير پيدا مي كندSaved به Saveبعد از ذخيرة فرمول جستجو، دكمة . (در آينده مشاهده كنيد
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  و Email address هدايت مي شويد كه از شما Personal Account Loginقسمت شما به صفحة 

Passwordمي خواهد .  
  

را انتخاب و عضو سيستم  Register Nowچنانچه براي اولين بار از اين قسمت استفاده مي كنيد، گزينة 

فرم تعريف مي شود در هر بار ورود به صفحه  كه در اين (E-mail)در واقع آدرس پست الكترونيكي . شويد

  . به عنوان شناسة كاربري بكار مي رود
  

  
  

 View/Update و سپس  My profileدر مراجعات بعدي براي مشاهدة جستجوهاي ذخيره شده، مي توانيد

saved searchesبراي پاك كردن اين اطالعات دكمة .  را انتخاب كنيدRemoveرا كليك كنيد .  
  

Selected Records :  در اين قسمت ليست ركوردهاي انتخاب شده در صفحة نتايج ، يك جا قابل

  .را شامل مي شوند...) عنوان، نام نويسنده، منبع و (ركوردها مشخصات كتابشناختي . مشاهده است
  

My profile  :  هر كاربر مي تواند درEiخود را در  ، پروفايلي براي خود داشته باشد تا اطالعات مورد نياز 

 و سپس يكي از گزينه هاي موجود در آن My Profileبراي استفاده از اين ويژگي بايد گزينه . آن ذخيره كند

پس از ثبت نام در اين قسمت، آدرس .  را انتخاب كنيدRegister Nowقسمت را انتخاب كرده و قسمت 

با . ه كاربري شما شناخته مي شودكه وارد كرديد به عنوان شناس (E-mail Address)پستي الكترونيكي 

استفاده از اين شناسه كاربري و رمز عبوري كه به صورت دلخواه انتخاب كرده ايد، مي توانيد پروفايل خود را 

 تشكيل داد كه هر پوشه امكان ذخيره (folder) پوشه 3براي ذخيرة اطالعات مي توان حداكثر . مشاهده كنيد

 .د ركورد را فراهم مي آور50كردن 
 

  
 

My Alerts :  چنانچه براي يك يا چند جستجوي خاص، عضو سيستمAlert شده ايد، براي آگاهي از 

 را انتخاب و با وارد كردن شناسه My Alertگزينه ها و جستجوهايي كه به اين سيستم اعالم كرده ايد، 

  .  كاربري و رمز عبور خود از محتويات اين صفحه آگاه شويد
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  :باط با جستجونكاتي در ارت
  

 تركيب and, or, not اپراتورهاي منطقي به شما اجازه مي دهد كه كليد واژه هاي خود را با كمك -

نتيجه شامل (  را بكار ببريد orبراي گسترده كردن جستجو يا استفاده از هجي هاي مختلف مي توانيد . كنيد

نتيجه شامل همة واژه هاي . (را بكار ببريد  andبراي محدود كردن جستجو ). هر واژة تعيين شده مي باشد

 Quickدر .  را براي حذف كردن يك كليد واژه از جستجوي خود بكار ببريدnotاپراتور ). تعيين شده مي باشد

Searchاگر مي خواهيد به صورت دلخواه با .  كليد واژه ها بر اساس ترتيب وارد شدن جستجو مي شوند

  . استفاده كنيد Expert Searchد را انجام دهيد از استفاده از عملگرها، جستجوي خو
  

 new“ مثال. استفاده كنيد" " و يا {}   اگر بخواهيد دقيقا عبارت مورد نظرتان را جستجو كنيد، از -

field scanning”  يا {pursuit of excellence}   
  

مثال . ازيابي مي شوند تمام واژه هايي كه داراي يك ريشه مشترك هستند ب*با به كار بردن عالمت  -

 .  … , computer, computing نظير *computتمام واژه هاي مشتق از 

كلمات   sul*ate براي مثال . براي جايگزيني تعدادي از كاراكترها نيز بكار مي رود* عالمت 

sulphate يا     sulfate  بازيابي مي كند را.  
  

 يا womanكلمات  wom?nبراي مثال . د كاراكتر بكار مي رويكعالمت ؟ براي جايگزيني  -

womenكند  را بازيابي مي . 
 

اگر از .  استفاده كنيدONEAR يا NEARبراي نزديكي و مجاورت واژه ها از يكديگر از عملگر  -

 استفاده  كنيد فاصله دو واژه از يكديگر را بدون توجه به تقدم و تاخر آنها مي توانيد nearعملگر 

به .  استفاده كنيدonearتقدم و تاخر كلمه ها حائز اهميت است بايد از عملگر ولي اگر . تعيين كنيد

 :مثالهاي زير توجه كنيد
  

xml near/1 model   ركوردهايي را بازيابي مي كند كه دو كلمةxml و model با فاصلة يك 

 يا  information for secure model security XMLكلمه از يكديگر قرار گرفته اند، مانند 
 databasesXML for modelbased access control    

  

xml onear/١ model  فقط ركوردهايي را بازيابي مي كند كه كلمهxml با فاصله يك كلمه قبل 

را   information for secure model security XML باشند يعني  قرار گرفتهmodelاز 

  .را بازيابي نمي كند  databasesXML for modelcontrol   بازيابي مي كند ولي
 

 . مراجعه كنيدBrowse Indexبراي انتخاب انواع مختلف از اسم يك نويسنده به قسمت  -
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Scopus  
  

اين پايگاه براي جستجوي . كيده و ارجاعات دنيا مي باشد بزرگترين پايگاه اطالعاتي چScopus :معرفي

 را ارائه مي دهد 2007  تا 1960 ميليون چكيده از سال 29 حدود Scopus. سريع، آسان و جامع بكار مي رود

  .  مي شودupdateو روزانه 

 و پزشكي را  ناشر در زمينه هاي علوم اجتماعي، علوم، تكنولوژي4000 عنوان مجله از 15100در حال حاضر 

  .  استElsevier درصد از آنها مربوط به 15دهد كه  ارائه مي

   عنوان مربوط به سالمت و پزشكي 5900

   عنوان در مورد شيمي، فيزيك و مهندسي4500

   عنوان در مورد بيولوژي، كشاورزي و منابع طبيعي2500

   عنوان در مورد علوم اجتماعي، روانشناسي و اقتصاد2700
  

  :اند مانند  شدهindex عنوان مجله ايراني هم در اين سايت، 15حدود :   استفاده كنندگان اين پايگاه قابل توجه
  

Iranian journal of chemistry and chemical Engineering-   
Amirkabir (journal of science and Technology)-   

  

از منوي . خود را وارد كنيد) هاي(ه ، كليد واژSearch forدر قسمت ، Basic Searchدر صفحة  :جستجو

را انتخاب كرده تا ... توانيد فيلد دلخواه از قبيل عنوان مقاله، چكيده، نويسنده و  آبشاري روبروي آن مي

 Date)، محدوديت هاي ديگري مانند سال Limit toدر قسمت . جستجوي خود را به آن فيلد محدود كنيد

Range) نوع مدرك ،(Document Type)محدودة موضوعي  و (Subject Areas)را اعمال نماييد .  
  

  
 

Author Search 

 را انتخاب كرده و اسم نويسنده را وارد كنيد تا ليست Author Searchبراي جستجوي مقاالت يك نويسنده، 

  .مقاالت آن نويسنده در اين مجموعه را مشاهده نماييد
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Advanced Search  

 و كدهاي مختلف، اين گزينه را (and, or, not)تفاده از عملگرهاي منطقي براي جستجوي پيشرفته با اس

  .نحوة جستجو و استفاده از كدها در پايين اين صفحه قابل مشاهده است. انتخاب كنيد
 

  
  

Scopus Results 

 و (patents) و همچنين ليست ثبت اختراعاتscopusدر صفحة نتايج، ليست ركوردهاي بازيابي شده در 

 . كه در ارتباط با جستجوي شما هستند را مشاهده مي كنيد(web) ت وبصفحا
  

 :كاربرد گزينه هاي ديگري كه در صفحة نتايج آمده است را در زير توضيح مي دهيم
  

Refine Results: اين گزينه براي محدود كردن جستجوي شما با استفاده از دسته بندي نتايج از نظر منبع 

 Document)، نوع مدرك (Year)، سال انتشار (Author Name)ام نويسنده ، ن(Source Title)مقاله

Type) و محدودة موضوعي (Subject Area)بكار مي رود .  
  

Limit to جستجوي شما را به گزينه هايي كه انتخاب نمائيد محدود مي كند ولي Exclude گزينه هايي كه 

مثال مي . حذف كرده و بقية نتايج را نشان مي دهد انتخاب كرديد را از جستجوي شما Refine Resultsدر 

خواهيد از ليست نتايجي كه براي يك جستجو مشاهده مي كنيد ركوردهايي كه از يك نويسندة خاص است را 

 . را كليك نمائيدExclude نام آن نويسنده را انتخاب و گزينة Refine Resultsدر قسمت . حذف كنيد
 

 
Search within results :استفاده از اين گزينه مي توانيد جستجوي خود را با كمك واژه هاي ديگري با 

 .محدود كنيد

 
  

Output : براي چاپ، ارسال وexport  ركوردهاي انتخاب شده بكار ) در محيط ديگري وارد كردن(كردن

  .رود مي
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Citation tracker:مي كنيد يك گزارش از  با استفاده از اين گزينه مي توانيد از ركوردهايي كه انتخاب 

  .لحاظ اينكه چند بار در اين مجموعه مورد استناد واقع شده اند تهيه نماييد

  
  

Add to list :به شما اجازه مي دهد كه ركوردهاي دلخواه را به ليست خود اضافه و سپس ذخيره نمائيد .

 . بايد در اين پايگاه ثبت نام نماييد saveبراي استفاده از امكانات 

  
  

در صفحة نتايج، اطالعات هر ركورد شامل عنوان مقاله، اسم نويسندگان، تاريخ انتشار مقاله، منبع آن مقاله 

(source) و تعداد استناد به آن مقاله (Cited by)را مشاهده مي كنيد . 

ك نام، توجه داشته باشيد كه نام نويسنده هاي هر مقاله لينك مي باشد يعني مي توانيد با كليك كردن روي ي

  . وجود دارد را مشاهده نمائيدscopusليست تمام مقاله هاي آن نويسنده كه در مجموعة 
  

Abstract + Ref : چكيده و مراجع مقاله را به شما ارائه مي دهد.  

View of publisher  :در صورتي كه دانشگاه اشتراك . شما را به صفحة ناشر آن ركورد هدايت مي كند

  .  را داشته باشد مي توانيد به متن كامل آن مقاله دسترسي پيدا كنيدالكترونيكي آن ناشر

Show Abstract : چكيدة مقاله را ارائه مي دهد.  
  

Register  

با عضويت در اين محيط مي توانيد از امكانات اين سايت از قبيل ذخيره كردن اطالعات و سيستم آگاهي 

  .  استفاده نمائيد(Alert)رساني جاري 

در مراجعات بعدي ديگر نيازي به .  را انتخاب كرده و فرم عضويت را پر نمائيدRegisterيت، گزينة براي عضو

 و وارد نمودن شناسة كاربري و رمز عبور خود، از امكانات اين Loginثبت نام كردن نداريد فقط با انتخاب 

  .سايت بهره ببريد
  

Alert يا سيستم آگاهي رساني جاري:  

جازه مي دهد فرمول جستجوي خود را در اين محيط وارد كرده تا بعد از روز آمد شدن اين سيستم به شما ا

  . اطالعات و اضافه شدن ركورد جديد به مجموعه، از طريق پست الكترونيكي به شما اطالع داده شود

 save asبراي استفاده از اين امكان، در صفحه اي كه ليست نتايج جستجو را مشاهد مي كنيد روي گزينة 

alertسپس نام كاربري و رمز عبور خود را وارد نموده و در مرحلة بعد نامي براي اين مجموعه از .  كليك كنيد

alertبعد از روز آمد شدن اطالعات مجموعه، چنانچه ركوردي در ارتباط با جستجوي شما .  خود انتخاب كنيد

  .به مجموعه اضافه شود به شما اعالم مي گردد
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ACS (American Chemical Society)  
  

ACS Publicationانتشارات .  مجالت منتشر شده توسط انجمن شيمي آمريكا را ارائه مي كندACS سعي 

دارد تا براي اعضاء انجمن علمي جهاني يك مجموعه با كيفيت باال در ارتباط با شيمي و علوم مرتبط ارائه 

  .شود ه توسط اين ناشر به صورت تمام متن ارائه مي مجله و نشريه ويرايش شد30در حال حاضر بيش از . دهد
   

امكان جستجوي سريع  Article Quick Searchدر باالي صفحه در قسمت در صفحة جستجوي اين پايگاه 

در اين قسمت مي توانيد كليد واژة خود را در فيلدهايي از قبيل عنوان . و آسان براي شما فراهم شده است

 .محدود كنيدمقاله، چكيده يا نويسنده 

 
 

 جستجوي خود را شروع Advanced Article Searchبراي جستجوي پيشرفته در اين پايگاه، در قسمت 

.  يك مقاله وجود داردDOI امكان جستجو بر اساس نام مجله و يا شماره Citation Finderدر قسمت . كنيد

.  آن را وارد كنيدCitation قسمت دانيد در اگر نام يك مجله، جلد و شمارة صفحة اول يك مقاله را مي

 Digital Object يك مقاله در دسترس شما مي باشد آن شماره را در قسمت DOIچنانچه شماره 

Identifierوارد كنيد .  
  

DOI يك شماره ديجيتالي براي هويت هر مقاله است كه شناسايي مداوم و قابل اطمينان را براي آن مقاله 

در پايين  PDF در باالي مقاله و در فرمت HTML اين شماره در فرمت ACSدر مجالت . فراهم مي كند

  .صفحة اول آن مقاله قرار مي گيرد
  

  
  

Full-Text Search  
امكان محدود كردن جستجو . توانيد جستجو بر اساس كليد واژه هاي مختلف را در اين قسمت انجام دهيد مي

اگر مي . وجود دارد...  و (Abstract)، چكيده (Author)ده ، نويسن(Title)در فيلدهايي از قبيل عنوان مقاله 

 مجالت Specify Journalخواهيد جستجوي خود را به يك يا چند مجلة خاص محدود كنيد در قسمت 

 را نگه داشته و روي مجالت مورد نظر Ctrlبراي انتخاب بيش از يك مجله، كليد . (مورد نظر را انتخاب كنيد

  )كليك كنيد
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Timeframe/Date Range  
  . محدود كنيدDate Range يا Timeframeدر اين قسمت مي توانيد نتايج را از لحاظ زماني با انتخاب 

  

ASAP:جديدترين مقاالت تحقيقاتي كه هنوز به صورت چاپي منتشر نشده اند را جستجو مي كند .  

Current Issue-1996  : ند را جستجو مي كند منتشر شده ا2007 تا 1996مقاالتي كه طي سالهاي.  

Legacy Archives 1879-1995: اند را جستجو   منتشر شده1995 تا 1879 مقاالتي كه در فاصلة زماني

  .كند مي

All:در همة سالهاي مجموعه جستجو مي كند   
  

Display Options   
   Results Per Page و  Sort Results By: اين بخش شامل دو قسمت است

Sort Results By :توانيد ترتيب نتايج را بر اساس تاريخ، نام مجله يا ميزان ارتباط مي (Relevance) تعيين 

  .كنيد

Results per page: شود را تعيين كنيد تعداد ركوردهايي كه در هر صفحه نمايش داده مي.  
  

  
   

ACS Journals A-Z 
  

-ACS Journals A، گزينة براي مرور كردن ليست مجالت و دسترسي به آرشيو هر مجله در باالي صفحه

Zبراي دسترسي به شماره هاي قبلي يك مجله .  و سپس نام مجلة مورد نظر را انتخاب كنيدBack Issues 

  .را كليك كرده تا فهرست مندرجات شمارة مورد نظر را مرور كنيد
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Search Results  
  

هر ركورد شامل عنوان مقاله، اسم . ددر صفحة نتايج، ليست ركوردهاي بازيابي شده را مشاهده مي كني

 چكيدة مقاله را نشان Abstractگزينة .  آن مقاله مي باشدDOIنويسندگان، منبع مقاله و همچنين شمارة 

  . امكان دسترسي به متن كامل مقاله را خواهيد داشتPDF يا HTMLبا انتخاب . مي دهد

  . كليك و تغييرات مورد نظر را اعمال كنيد Modify Searchبراي تغيير در جستجوي خود بر روي لينك 

 Search Within Resultsخواهيد در همان نتايج بدست آمده، جستجو را محدود كنيد در قسمت  چنانچه مي

  . كليد واژة ديگر را اضافه كنيد

  . را انتخاب كنيدNew Searchبراي انجام جستجوي جديد، گزينة 
  

  
  

  .  را مشاهده مي كنيدSelect Citation و Feedback ،Purchase ،TOCدر باالي هر ركورد گزينه هاي 

Feedback :توانيد با  چنانچه مشكلي در ارتباط با مقاله براي شما وجود دارد با انتخاب اين گزينه مي

  . در ارتباط باشيدACSمسئوالن 
  

Purchase:يمت هر مقاله مطلع  چنانچه اشتراك اين مجموعه در دسترس نباشد با انتخاب اين گزينه از ق

  .شويد مي
  

TOC:اي كه مقاله مورد نظر در آن وجود دارد را مشاهده   با انتخاب اين گزينه، فهرست مندرجات نشريه

  .نماييد مي
  

Select Citation : براي دسته بندي كردن تعدادي از مقاالت، ركوردهاي مورد نظر را با كليك كردن روي

  . را انتخاب كنيدDownload Select Citationsسپس گزينة . نيد انتخاب كSelect Citationگزينة 
  

  
  

 گزينه هاي مورد نظر را بر اساس نياز خود انتخاب كنيد Download to Citations Manager در صفحة 

 BibTexبراي مثال با انتخاب . تا بتوانيد مقاالت انتخاب شده را در محيطي كه در نظر داريد ذخيره كنيد

توجه داشته باشيد كه امكان ذخيره كردن متن . ( ذخيره كنيد word ركوردهاي خود را در محيطتوانيد مي

  )كامل مقاالت به اين صورت وجود ندارد
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Search C&EN 

  

Chemical & Engineering News يك مجلة خبري هفتگي است كه توسط ACSمنتشر مي شود  .

. ، آمريكا و آسيا براي تهية خبرهاي مرتبط با شيمي مستقر هستندويراستاران و خبرنگاران اين مجله در اروپا

 . را انتخاب كنيدSearch C&ENبراي استفاده از اين بخش، گزينة 
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ASCE (American Society of Civil Engineers) 
 

در حال .  سايت انجمن مهندسين عمران آمريكاستAmerican Socitey of Civil Engineers: معرفي

 .براي دانشگاه ميسر است)  عنوان مجله30(ضر، امكان دسترسي به متن كامل مجالت آن حا
  

در اين پايگاه، امكان جستجو بر اساس كليد واژه ها و همچنين امكان مرور كردن مجالت وجود  :جستجو

 .دارد

  
  

دو منو وجود در اين بخش .  امكان جستجوي موضوعي بر اساس كليد واژه ها وجود داردSearchدر قسمت 

 را All Digital Journal Papersدر منوي اول كليدواژة مورد نظر را وارد كنيد و در منوي دوم گزينة . دارد

  .  هاي اين مجموعه در دسترس ما نمي باشدproceedingقابل ذكر است كه متن كامل . انتخاب كنيد
  

  
  

 صفحه امكان محدود كردن جستجو در اين.  را انتخاب كنيدADVANCEDبراي جستجوي پيشرفته گزينة 

همچنين مي توانيد در قسمت . را فراهم مي كند... فيلدهاي مختلف از قبيل عنوان، چكيده، نويسنده، سال و 

Select Publications مجله هاي مورد نظر را انتخاب كنيد تا موضوع شما در يك يا چند مجلة خاص 

 را نگه داشته و روي مجالت دلخواه كليك ctrl مجله كليد براي انتخاب بيش از يك عنوان. (جستجو شود

  )كنيد

  

  



 ٣٦

 متن كامل PDFبا انتخاب گزينة . در صفحة نتايج جستجو، ليست ركوردهاي بازيابي شده را مشاهده مي كنيد

 مي توانيد نتايج را با refine your searchدر اين صفحه در قسمت . مقالة مورد نظر را مشاهده مي نمائيد

  .يد واژة ديگري محدود كنيدكل
  

  
  

   (BROWSE)مرور كردن مجالت 
  

با انتخاب هر عنوان از مجالت، مي توانيد .  را مشاهده مي كنيدASCE، ليست مجالت Browseدر قسمت 

  . همة سالها و شماره هاي آن مجله را مرور كنيد
  

  
  

 و يا جستجو در همة شماره هاي (search this issue)همچنين امكان جستجو در آخرين شمارة آن مجله 

  . وجود دارد(search all issues)آن مجله 
  

  
   



 ٣٧

در صورتي كه بخواهيد در صفحة نتايج، ليست مقاالت مورد نظر را ذخيره و در زمانهاي بعدي به آن مراجعه 

بايد در محيط براي استفاده از اين امكانات .  اضافه كنيدmy Articlesكنيد بايد آنها را انتخاب كرده و به

Scitationثبت نام كنيد  .  
  

  
  

  

.  را انتخاب كنيدregister  وارد شده و گزينة org.aip.scitation://httpبراي ثبت نام كردن به آدرس 

ور مي توانيد با چك بعد از عضويت و گرفتن شناسة كاربري و رمز عب. سپس مراحل تكميل فرم را ادامه دهيد

  . ذخيره مي كنيد را بررسي كنيدScitation ، ركوردهاي كه در محيط my Article Collectionكردن 
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ASME (American Society of Mechanical Enineers)  
  

سايت انجمن مهندسين مكانيك وب  American Socitey of Mechanical Engineers: معرفي

  .براي دانشگاه قابل دسترسي مي باشد)  عنوان مجله22(متن كامل مجالت آن در حال حاضر، . آمريكاست
  

 All Digital، با انتخاب گزينة Select Publicationsدر صفحة جستجوي مقاالت، در قسمت   :جستجو

Journal Papersبا انتخاب هر يك از عناوين . دهيد  جستجوي خود را در كل مجالت مجموعه انجام مي

 را Ctrlبراي انتخاب بيش از يك عنوان، كليد . شود تجوي شما فقط در همان عنوان انجام ميمجموعه، جس

  .نگه داشته و روي عناوين دلخواه كليك نماييد
  

  
  

هاي  در بخش بعدي، جعبه. توانيد جستجوي خود را از نظر زماني محدود كنيد ، ميSelect Yearsدر قسمت 

 را وارد كرده و جستجوي خود را در فيلدهاي مورد نظر از قبيل هاي خود كليدواژه. جستجو وجود دارد

Abstract, Author, Title, …محدود كنيد .  

Hitlist Sorting Optionsتوانيد نتايج را بر اساس ترتيب  يعني مي. دهد  نحوة نمايش نتايج را نشان مي

 . زماني يا بر اساس ميزان ارتباط كليدواژه با نتايج مرتب كنيد
  

Records per Page50 تا 5توانيد از  مي. كند  تعداد نتايج نمايش داده شده در هر صفحه را مشخص مي 

 .ركورد را در هر صفحه مشاهده كنيد
  

Threshold بطور پيش فرض اين گزينه در حالت .  نمايد  سطح ارتباط نتايج با كليد واژة مورد نظر را تعيين مي

All      با انتخاب گزينة    . دهد  د در رابطه با كليدواژة مورد نظر را نشان مي          قرار دارد كه كليه نتايج موجوLow كلية 

دهد، بـا انتخـاب    مرتبط هستند، را نشان مي% 30نتايج بجز آن دسته از نتايجي كه از نظر  درجه اعتبار كمتر از         

نتـايجي بـا    فقـط  Highكنيد و گزينـة      مرتبط هستند را مشاهده مي    % 50 نتايجي كه بيش از      Mediumگزينة  

توانيد جـستجوي خـود را از نظـر     در بخشهاي بعدي اين صفحه مي    . دهد  را نشان مي  % 70درجة نزديكي باالي    

هـاي مـورد     بعد از وارد كردن كليدواژه    . زماني و همچنين در شماره و جلدهاي خاصي از يك مجله محدود كنيد            

  .  را انتخاب كنيدSearchنظر و محدود كردن جستجو دكمة 
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بـا كليـك كـردن روي    . كنيد ر صفحة نتايج، عنوان مقاله، اسم نويسنده هاي مقاله و منبع مقاله را مشاهده مي        د

براي دسترسي به متن    . كنيد  عنوان هر مقاله، به چكيدة مقاله و ليست منابع و مراجع آن مقاله دسترسي پيدا مي               

ها كليك كنيد كلية مقاالت آن  يكي از نويسندهاگر روي اسم .  را انتخاب كنيدHtml يا PDFكامل مقاله گزينة 

 .  را مشاهده خواهيد كردASMEنويسنده در مجموعة 
  

  .دهد  به شما امكان محدود كردن نتايج جستجو را ميrefine your searchگزينة 

 ,Scitation اين امكان وجود دارد كـه ركوردهـاي مـورد نيـاز خـود را در محـيط هـايي از قبيـل        ASMEدر 

EndNote, Medline, …سپس در قسمت . در صفحة نتايج، ركوردهاي مورد نياز را انتخاب كنيد. ذخيره كنيد

Choose Action for Selected Articles گزينة مورد نظر را انتخاب كرده و دكمة GOرا كليك نماييد  .  

مثال اگر گزينة . يط شويدتوجه داشته باشيد كه براي ذخيره كردن ركوردها در برخي از محيطها بايد عضو آن مح

Add to: myArticlesرا انتخاب كنيد الزم است در محيط Scitation عضو شويد .  
  

  
  

 عنوان مجله را مشاهده 22ليست . را انتخاب كنيد Journalsبراي مرور كردن عناوين مجالت مجموعه، گزينة     

 را مـشاهده كـرده و از ايـن    باشد ر دسترس ميتوانيد سالهايي از مجله كه د    مي  كنيد كه با انتخاب هر عنوان         مي

  .طريق به فهرست مندرجات و سپس متن كامل مقاالت هر مجله دسترسي پيدا كنيد
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 فرهنگ اصطالحات

  

 Abstract چكيده يا خالصة مدرك

 ACS (American Chemical  انجمن شيمي آمريكا
Society) 

 Advanced Search جستجوي پيشرفته

 Alert  هشدار-اري آگاهي رساني ج

 Application كاربردي

 Article مقالة علمي كه در يك مجله چاپ شده است

 ASCE (American Society of  انجمن مهندسين عمران آمريكا
Civil Engineers) 

 ASME (American Society of  انجمن مهندسين مكانيك آمريكا
Mechanical Engineers) 

 Author نويسندة مقاله

 Author Affiliation موسسه يا سازماني كه نويسنده به آن وابسته است

 Biographical زندگينامه اي

 Boolean Operator (… ,and, or, not)عملگرهاي منطقي 

 Browse مرور كردن 

مجموعة فيلدهايي كه معموال اطالعاتي از قبيل عنوان مدرك، 

 .ارائه مي دهدرا ... نام نويسنده، منبع، سال انتشار و 

Citation 

 CODEN شش كاراكتري كه نمايشگر نام نشريه مي باشد

 Conference article مقاله كنفرانس

 Conference Proceeding مجموعه مقاالت يك كنفرانس

 Database پايگاه اطالعاتي

 اصطالحي كه موضوع مدرك مورد نظر را بيان مي( توصيفگر 

 )كند

Descriptor 

 Dissertation امهپايان ن

 Document Type نوع مدرك

 Easy Search جستجوي آسان

 Edit ويرايش

 EI EI Classification Codeكد رده بندي 

 Exclude مستثني كردن، حذف كردن

 Experimental آزمايشي

 Expert Search جستجوي متبحرانه، جستجوي پيشرفته

 Full Text متن كامل

 Historial تاريخي

 Include شامل بودن

 ISBN شماره استاندارد بين المللي كتاب
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 ISSN شماره استاندارد بين المللي نشريه

 Journal Name نام نشريه

 Keywords كلمه هاي كليدي

 Modify  تغيير كردن– اصالح كردن –تعديل كردن 

 My Profile پروفايل شخصي

 Patent  ثبت اختراع

 Publisher ناشر

 Quick Search ي سريعجستجو

 References  مراجع- منابعي كه نويسنده به آنها استناد كرده است

 Refine Results تصحيح كردن نتايج، محدود كردن نتايج

 Register  ثبت نام كردن 

 Relevance  ربط-ميزان ارتباط 

سيستمي براي دريافت آخرين اخبار و آگاهي از بروز رساني 

  اطالعات در وب

RSS (Really Simple 
Syndication) 

 Search History تاريخچه جستجو

 Search Results نتايج جستجو

 Serial Title نام نشريه

 Sort دسته بندي كردن، مرتب كردن

 Source منبع

 Subject موضوع

 Summary Plus خالصة مقاله بعالوة اطالعات ديگر مقاله

 Thesaurus طالحنامهاي اطالعات، اص ساختار درختواره

 Title عنوان مقاله

 Uncontrolled Term واژگان كنترل نشده يا زبان طبيعي

  

 
 

  


