راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی
Science Direct

تهیه و تنظیم
معصومه سعیدی

مرداد 79

جهت ورود به پایگاه اطالعاتی  science directابتدا آدرس  http:// www.bums.ac.irرا در قسمت آدرس بار تایپ
کرده با فشردن دکمه  enterوارد سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شوید.
در صفحه اصلی سایت ،با انتخاب کتابخانه مرکزی می توان به پایگاههای اطالعاتی از جمله  science Directدسترسی
پیدا کرد.

شرکت  Elsevierیک ناشر چند رسانه ای برای ارایه محصوالت خود به صورت آنالین در سراسر دنیاست.
 Science directیکی از برجسته ترین پایگاههای اطالعاتی الزویر برای استفاده محققان ،اساتید ،دانشجویان ،متخصصان
مراقبت های بهداشتی و متخصصان اطالعات است که در آن امکان جستجو و مرور مقاالت مجالت و کتب مرجع وجود دارد.
این بانک در برگیرنده بیشتر از  0022مجله داوری شده(0222،)peer-reviewedکتاب مرجع و دستنامه و 9 ،....میلیون مقاله
تمام متن و بیش از  50میلیون چکیده از تمام شاخه های علوم است.
پوشش موضوعی آن عبارتنداز :کشاورزی و علوم زیستی ،هنرها و علوم انسانی ،بیوشیمی ،ژنتیک و زیست شناسی مولکولی،
تجارت ،مدیریت و حسابداری ،مهندس شیمی ،شیمی.

عضویت در : science direct
با توجه به اینکه دسترسی به این بانک بر اساس  IPدانشگاه تنظیم شده است و احتیاجی به وارد کردن user nameو
 passwordندارد ،ولی با عضویت در  science directو ایجاد یک پروفایل شخصی میتوان از امکاناتی مانند ذخیره کردن
جستجوها ،ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه و ایجاد تاریخچه جستجوو ترکیب کردن جستجوها با هم استفاده کنید.

پس از  sign inکردن صفحه زیر باز میشود که باانتخاب create an accountو پرکردن اطالعات شخصیتان میتوانید یک
پروفایل شخصی داشته باشید.

انواع جستجو
جستجوی سریع Quick search

در جستجوی سریع سه فیلد کلیدواژه( ،)keywordنام نویسنده()Auther nameوعنوان کتاب یا مجله ( Journal/book
 )titleبرای محدود کردن جستجو وجود دارد .میتوان با شماره جلد و صفحه مجله جستجو را محدود تر کرد.
جستجوی پیشرفتهAdvanced search
همانطور که در شکل زیر مشخص است با کلیک روی لینک  Advanced searchمیتوان جستجوی خود را محدود کرد.

فرم جدید جستجوی پیشرفته ،طراحی باز است که به شما اجازه می دهد تا یک یا چند قسمت از اطالعات (به عنوان مثال،
کلمات کلیدی ،نویسندگان ،تاریخ ،و غیره) را برای پیدا کردن اسناد مرتبط در  ScienceDirectمشخص کنید .شما می توانید
به راحتی با استفاده از عملگرهای بولی چندگانه جستجوی خود ،یک پرس و جو صریح ایجاد کنید.
برای لغو جستجوی پیشرفته جدید »cancel« ،یا دکمه بازگشت «  » Back buttonرا انتخاب کنید.
مراحل جستجوی پیشرفته (: )advanced search
 -1برای انجام جستجوی پیشرفته ،شرایط جستجوی خود را در فیلد مناسب ارائه دهید.
هیچ یک از فیلدهای موجود برای جستجوی پیشرفته ،اجباری نیست .شما فقط نیاز به تکمیل حداقل یک فیلد با اطالعات قابل
جستجو دارید .فیلدهای موجود در قسمت جستجوی پیشرفته که جستجو را محدود میکنند شامل یک واژه از مقاله ،عنوان
مجله یا کتاب ،نویسنده ،جلد ،شماره و صفحه مجله ،شابک یا شناسه دیجیتال ،منابع و نوع مقاله(مقاالت مروری ،مقاالت
پژوهشی یا قسمتی از کتاب )می باشد.

پس از انجام جستجو صفحهای مانند شکل زیر باز میگردد .مقاالت به دو صورت رایگان و  purchaseارایه میگردد .مقاالت
رایگان را میتوان به صورت کامل و فایل  pdfدسترسی داشت و مقالت دیگر را بایستی خریداری نمود در غیر این صورت
فقط میتوان چکیده آن را دید.

 -0انتخاب جستجو:
منطق بولی در فرم جستجوی پیشرفته جدید متفاوت از فرم های جستجو قبلی  ScienceDirectاست.
از عملگرهای بولی برای ترکیب چندین عبارت استفاده کنید:
 عملگرهای بولی که در حال حاضر پشتیبانی می شوند ،شامل NOT ،OR ، ANDو نشانگرمنفی (نماد منفی) است. عملگرهای بولی باید با حروف بزرگ وارد شوند. خط (یا نماد منفی) به عنوان اپراتور  NOTتفسیر می شود.اولویت بولی به شرح زیر است:
NOT -1
AND -0
OR -3

 عالمت نقل قول می تواند برای تعیین شرایطی که باید عبارات در کنار یکدیگر قرار بگیرند ،استفاده شود. برای صریح تر شدن جستجو میتوان از پرانتز استفاده کرد.با انتخاب گزینه  Exportمی توانید اطالعات کتابشناختی مقاالت مورد نظر خود را مدیریت و جستجوی خود را در
محیطی غیر از فضای Science Directمانند  word,endnoteو ...ذخیره نمایید.

 : Set search alertبا انتخاب این گزینه امکان استفاده از سیستم  Alertبرای جستجوی اتوماتیک و متناوب هر هفته یا
هر ماه فراهم میشود و با پست الکترونیکی شما را در جریان رکوردهای جدید اضافه شده به سیستم قرار میدهد.

: Sorted by relevance/date
با انتخاب گزینهی  dateنتایج جستجو بر اساس تاریخ مرتب میگردد و با انتخاب گزینهی  relevanceنتیجه ها به ترتیب
ارتباط بیشتر مقاله با کلید واژه مرتب می شوند.

در قسمت مشخص شدهی شکل زیر نوع مقاله (مروری ،تحقیقی و )...مشخص میگردد.

