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.    يكي از اولين ناشريني است كه به چاپ مجله هاي علمي پرداخته است     
 ميالدي شروع كرد و در حال حاضر              1580اين ناشركار خود را از سال           

يكي از معتبر ترين بسته هاي مجالت علمي از طريق سايت اين ناشر     
 مجله و كتاب در حوزه هاي موضوعي             3000بيش از  .  منتشرمي شود  

مختلف از طريق اين سايت با آدرس اينترنتي       
www.sciencedirect.com  هر دانشگاه يا      .  قابل دسترس است

موسسه براساس نياز اطالعاتي ويژه خود اقدام به تهيه بسته هاي        
.  كوچكتري از مجالت در حوزه هاي موضوعي مورد نيازخود مي نمايد            

 عنوان مجله اين پايگاه در حوزه       800دانشگاه فردوسي مشهد به بيش از     
. . .   هاي فني مهندسي ،علوم پايه، كشاورزي ، اقتصاد و علوم اجتماعي و                   

. دسترسي دارد    
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روش جستجو    براي اين جستجو در كادر مشخص         
شده عنوان، چكيده يا موضوع يا به         

عبارتي همان كليد واژه را وارد    
كنيد

در اينجا نام كتاب يا       
مجله ي مورد نظر را     

در صورتي كه            
مي دانيد وارد كنيد  

در اينجا جلد شماره  و صفحه ي      
مورد نظر را در صورتي كه مي دانيد         

وارد كنيد

در نهايت  بر روي كليد     
GO     براي انجام جستجو 

كليك كنيد

اين جستجو در صفحه ي     
اصلي سايت قرار دارد    

در اين كادر نام نويسنده را به ترتيب نام            
كوچك و سپس نام خانوادگي در صورتي          

كه مي دانيد وارد كنيد    
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روش ديگر براي جستجو مرور    
مدرك مورد نظر است اين در صورتي است          

كه شما اطالعات مدرك مورد نظر را            
در اختيار داشته باشيد 

براي مرور مدرك مورد نظر      
مي توانيد اين مرور را يا از         
طريق عنوان  مجله و يا از       
طريق موضوع انجام دهيد    
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براي مثال بر روي حرف   
D كليك كنيد 

مجالت مشترك شده ي تمام متن           

مجالت غير مشترك     

  Dدر اين صورت مجالت و كتابهايي كه با حرف              
شروع مي شود نمايش داده خواهد شد           
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شماره ي جاري و شماره هاي         بر روي نام مجله مورد نظر كليك كنيد      
گذشته ي مجله نمايش داده         

مي شود   
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بر روي جلد و 
سال مورد نظر    

خود كليك كنيد  

شماره ي مورد نظر و مقاالت       
 آن نمايش داده خواهد شد        

مقاله ي مورد نظر خود       
با  .  را انتخاب كنيد 

 Fullرفتن بر روي 
text    به متن كامل آن

دسترسي خواهيد  
داشت 
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با انتخاب اين گزينه روش جستجوي       
ديگري در اختيار خواهيد داشت  

در اينجا مشخص كنيد كه جستجوي شما در تمامي منابع يا در                
مجالت و يا در كتابها باشد        

در اينجا عبارت جستجوي مورد       
نظر خود را وارد كرده و مشخص          
كنيد كه اين عبارت در چكيده،     

عنوان يا كليدواژه باشد سپس در      
صورت نياز از عملگرها كه در  
كادر جستجوي بعد قرار دارد      

استفاده كنيد   

در اينجا  
مشخص كنيد    
كه جستجوي   

شما شامل    
مجالت و    

كتابها باشد يا     
خير
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در اينجا مشخص كنيد كه جستجو در      
تمام منابع مشترك شده يا منابع مورد              

نظر شما انجام شود     

موضوع مورد نظر خود را از       
ميان موضوعات انتخاب كنيد     

سال يا محدوده ي       
زماني مورد نظر خود را       

وارد كنيد
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براي مثال فرض كنيد به دنبال مدركي با موضوع شبكه         
موضوع  .  محلي  كه اين واژه در عنوان آمده باشد هستيم           

انتخاب   Subjectرا كه علوم كامپيوتر است از قسمت        
 تا    2002كرده و محدوده ي زماني مورد نظر را كه از سال              

. كنون است مشخص مي سازيم       
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جستجو در مجالت همانند        
 All Sourcesجستجو در   

است  با اين تفاوت كه چند        
گزينه ديگر نيز براي جستجو    

. دارد

مي توانيد جستجوي     
 خود را  

به نوع مدرك كه    
براي مثال   

مقاله، مقاله مروري   
جلد و شماره ي مجله و      باشد محدود كنيد   .. و

صفحه ي مورد نظر را    
در صورتي كه مي دانيد      

وارد كنيد
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جستجوي هوشمند    
expert search  :        اين بخش خاص افرادي است كه مهارت هاي جستجوي باالئي

در اين بخش تمام امكانات   . داشته و توانايي نوشتن فرمول هاي جستجو را دارند     
.جستجوهاي سريع و اصلي را مي توان در فرمول بندي جستجو به كار برد       

عبارت يا عبارتهاي جستجو مورد نظر خود را وارد كنيد           

ساير موارد مانند ديگر جستجوهاست       
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نمايش نتايج 
مجالت مشترك سبز رنگ و       
غير مشترك سفيد مي باشد    

با انتخاب اين گزينه     
چكيده ي مقاله   

مقاله مورد  )  (با مارك دار كردن      نمايش داده ميشود        
نظر آن را براي نمايش انتخاب مي كنيد       
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عنوان مقاله 

نام، جلد، شماره و      
تاريخ و صفحه ي     

مجله 
نام نويسندگان  

متن كامل مقاله   
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Alertگزينه ي  

شما بايد در اين سايت ثبت نام   با انتخاب اين گزينه براي نخستين بار   
بعد از ثبت  . ثبت نام در اين سايت براي كليه كاربران رايگان است  .  نمائيد

گذر نام شما مي توانيد از بسياري از امكانات اين سايت با نام كاربري و  
.واژه اي كه در اين سايت خواهيد داشت، استفاده كنيد  

در اين قسمت شما مي توانيد          
ثبت نام خود را انجام دهيد     
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 Alert چيست؟

با استفاده از اين گزينه شما مي توانيد جديدترين اطالعات    •
مربوط به رشته يا حوزه ي موضوعي خود را از طريق پست        

.الكترونيكي دريافت كنيد  
•Alert   اين امكان را به شما مي دهد كه 

 جستجوهاي خود را ذخيره كنيد    1.

 ليستي  قابل جستجو از مجالت و كتابهاي مورد عالقه خود ايجاد كنيد      2.

  را براي جستجوها، مجالت و استنادها ايجاد نماييد    Alertسيستم   3.
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فرم ثبت نام به صورت زير مي باشد      

با تكميل اين فرم شما مي توانيد     
استفاده كنيد Alertاز امكانات 
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برگشت به فهرست پايگاه ها   


