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ScienceDirect

استعلمیمتنتماممجالتبهدسترسیبرایالکترونیکیاطالعاتسرویسیک.

باشدمیالزویرمحصوالتازیکیپایگاهاین.

باشدمیپزشکیومهندسیفنیزمینهدردنیاعلمیاطالعاتچهارمیکازبیششاملپایگاهاین.

گیردمیبردررامتنتماممقالهمیلیون16وکتاب39۰۰۰ازبیش.

سازدمیفراهمرااولجلدازمجالتقدیمیهایشمارهبهمربوطمقاالتاطالعاتبهدسترسیامکان.

بهاتصالطریقازمقاالتاستناداتمیزانبهدسترسیوچاپحالدرمقاالتاطالعاتبهدسترسیامکان
.باشدمیفراهمپایگاهاینطریقازپژوهشگرانبرایScopusبانک



ScienceDirect

.  در این پایگاه، موضوعات به چهار دسته اصلی تقسیم شده است•

Physical Sciences and Engineering

 Life Sciences

Health Sciences

Social Sciences and Humanities 



ScienceDirect

:ازاستعبارت پایگاهاینموضوعیپوشش•

کولی،مولزیست شناسیوژنتیکبیوشیمی،انسانی،علوموهنرهازیستی،علوموکشاورزی
علوموزمینتصمیم گیری،علومشیمی،شیمی،مهندسیحسابداری،ومدیریتتجارت،

بیولوژی،میکرووایمنی شناسیمحیط زیست،مهندسی،مالی،واقتصادسنجیاقتصاد،سیاره ای،
و شناسیسمفارماکولوژی،پرستاری،اعصاب،علومدندانپزشکی،وپزشکیریاضیات،مواد،علوم
.یدامعلومودامپزشکیاجتماعی،علومروانشناسی،ستاره شناسی،وفیزیکدارویی،علوم



با آدرس   ScienceDirectبرای ورود به 
www. ScienceDirect.com

.شویدوارد 

و ایجاد یک حساب کاربری  ScienceDirectبا عضویت در 
ه برای خود می توانید به امکانات مختلفی از جمله ذخیر

کردن جستجو، خدمات اطالع رسانی، دسترسی و مدیریت
اه دانشگتاریخچه جستجو و دسترسی به پایگاه خارج از 

.دسترسی داشته باشید



1

2

برای ایجاد حساب کاربری بر روی گزینه 
Create account  سپس  کنید و کلیک

.اطالعات مربوط به آن را تکمیل نمایید



0

ید، در صورتی که پیش از این ثبت نام انجام داده ا
اه می توانید با نام کاربری و رمز عبور وارد پایگ

.شوید



ت  شما می توانید از طریق جستجو و یا مرور در لیس
.مجالت و کتاب ها، مدارک را مشاهده نمایید
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ScienceDirectجستجو در 

Quick search

Advanced search



اساسبرجستجوامکانروشایندر
: keywordsکلیدواژه

Authors name:نویسندهنام
Journal or book title:کتابیانشریهعنوان

.داردوجود

امکانپایگاهایناولصفحهدر
.استشدهفراهمسریعجستجوی

Quick search

جلد، شماره و می توانید جستجوی خود را به 
. محدود کنیدصفحه مجله نیز 



وارد  Advanced Searchبا انتخاب گزینه 
.صفحه جستجو پیشرفته شوید

در این قسمت شما بر اساس سایر فیلدها می توانید  
یا ازجمله وابستگی نویسنده. جستجو خود را انجام دهید

جلد  نوع مقاله، سال، عنوان، چکیده و یا کلیدواژه، بر اساس
...شماره و کتاب، شماره استاندارد بین المللی کتاب و 



به عنوان نمونه در بخش جستجوی ساده، 
.را تایپ می کنیمdata minigکلیدواژه 



یاکتابشدهبازیابیرکوردکهصورتیدر
ندهنویسکتاب،عنوانباشدکتابازبخشی

.باشدمیمشاهدهقابلآنانتشارسالو

تلیسونتایجتعدادجستجو،نتایجصفحهدر
کتابیامقالهازاعمشدهبازیابیرکوردهای

.می شودمشاهده

عنوانباشدمقالهیکشدهبازیابیرکورداگر
.تاسقابل مشاهدهآنمنبعنویسنده،مقاله،

متنومقالهچکیدهبهدسترسیامکاننیزو
.داردوجودآنکامل



،Refine byبا استفاده از گزینه های سمت چپ صفحه در قسمت 
، مدرکنوع سال، نتایج جستجو بر اساس محدوده امکان محدود کردن

.وجود دارددسترسی نوع عنوان مجله و



اساسبررانتایجتوانیدمیشما
.کنیدمرتبتاریخوارتباطمیزان

setگزینهانتخاببا search
alertشودمیفراهمامکاناین

برایAlertسیستمازکه
.دنماییاستفادهخودکارجستجو



رکوردهایاطالعات،Exportگزینهانتخاببا
درراآن هاومدیریتراخودموردنظرانتخابی
.نماییدذخیره…وEndnoteمانندمحیطی

downloadانتخاببا selected articles
فراهمانتخابیرکورهایهمزماندانلودامکان

.شودمی



عاتاطالتوانیدمیموردنظررکوردبرکلیکبا
.نماییدمشاهدهراتریکامل

بهتوانیدمیشماoutlineقسمتدر
دسترسیمقالهیکخاصهایبخش
.باشیدداشته



وطمرباطالعاتنویسنده،نامانتخاببا
.شودمیدادهنمایشنویسندهآنبه

 Download full text inبا انتخاب گزینه 
PDF :توانید مقاله مورد نظر را دانلود می

.نمایید



ابراموردنظرمقالهتوانیدمی:Shareگزینهانتخاببا
اشتراکبهاجتماعیهایشبکهطریقازخودهمکاران
.بگذارید



راموردنظرمقالهتوانیدمی:Exportگزینهانتخاببا
.نماییدذخیرهمنابعمدیریتافزارهاینرمدر



روشدوازجستجوجایبهخواهیدمیکهصورتیدر
یکاف.نماییدمشاهدهراهاکتابومجالتشده،بیان
journalگزینهاست & Bookنماییدانتخابرا.



وهاکتابلیستدرمرورامکاننتایجصفحهدر
وعیموضوالفباییتفکیکبهالزویرناشرمجالت
.استفراهم



توانیدمیشماصفحهایندر
دامنهاساسبرراخودجستجو

وضعیتمدرک،نوعموضوعی،
محدوددسترسینوعمجله،
.نمایید



عاتیاطالبهتوانیدمیمجلهعنوانهررویکلیکبا
...وقبلیهایشمارهومجلهشمارهآخرینچون
.یابیددست

.استفراهممجلهدرجستجوامکانهمچنین




