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  مقدمه 
  

هاي علمي و به روز از طريق تهيه نشريات نظر به اهميت و دسترسي آسان به آخرين دستاورد
ميالدي با خريد اولين محصول الكترونيكي با 2001الكترونيك ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال

از آن سال تا كنون هر ساله بر تعداد  .گامهاي اوليه را در جهت تحقق اين مهم برداشته است  Proquestنام
محصول الكترونيكي در سايت دانشگاه  10كه در حال حاضر بيش از اضافه ، تا آنجا خريد اين محصوالت 
  .قابل دسترس مي باشد

 
ميزان استفاده از اين منابع مستلزم اطالع رساني و به دنبال آن آگاهي از نحوه استفاده از اين بانكها 

ن كارگاه آشنايي اخير با برگزاري كارگاههايي همچو هايكتابخانه شهيد دكتر گركاني نژاد در سال .مي باشد
، تالشهايي هر چند اندك در اين و دانشجويان جهت اعضاء محترم هيات علمي  Science Directبا سايت 

اميد است با استفاده از اين راهنماي آموزشي ، با چگونگي نحوه استفاده از سايت  .زمينه آغاز نموده است 
Science Direct محترم ، گامي در جهت كاربران طالع رساني شتر آشنا گرديده و با افزايش دانش ايب

  .پيشبرد اهداف تحقيق و پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برداشته باشيم
  

Science Direct   سرويس اطالعات الكترونيكي براي دسترسي به مجالت تمام متن علمي از
  :اين بانك در برگيرنده . مي باشد   Elsevierانتشارات

  
  .  onlineاطالعات علمي دنيا در زمينه پزشكي و فني مهندسي به شكلبيش ازيك چهارم  -
 . Peer – Reviewed مجله  2500بيشتر از  -
- 6000 Book series   ،Handbooks   ،Reference Works  . 
 . ميليون چكيده از تمام شاخه هاي علوم75ميليون مقاله تمام متن و بيش از  9 -
 . اره هاي قديمي مجالت از جلد اولارائه اطالعات مقاالت مربوط به شم -
 )Article in Press. (چاپ مجله در حال دسترسي به اطالعات مقاالت  -
سرعت افزايش به منظور .... هايي از جستجوها ، شماره هاي مجالت ، عناوين مقاالت و  Alertايجاد  -

 .اطالعات  بازيابي 
  .از طريق اين بانك  Scopusبه بانك امكان دسترسي به ميزان استنادات مقاالت از طريق اتصال  -
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  كتابخانه الكترونيك
 را در قسمت آدرس بار تايپ  www.sums.ac.irابتدا آدرس   Science Directجهت ورود به سايت   

   .وارد سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز شويد  Enterو سپس با فشردن كليد 
  

حاوي  براي شما باز مي گرددكه گزينه تعدادي  يكتابخانه الكترونيك با انتخاب صفحه اصلي سايت ،در 
اطالعات مفيدي از جمله نشريات الكترونيكي خريداري شده ، كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي و نشريات 

   .مي باشدگاه چاپي خريداري شده جهت كتابخانه دانشكده پزشكي و ديگر دانشكده هاي وابسته به دانش
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  نشريات الكترونيك 
  
، وارد صفحه زير شده و قادر خواهيد بود نشريات الكترونيك عني ياولين گزينه كادر فوق  با كليك برروي 

 .كليه محصوالت الكترونيكي خريداري شده توسط دانشگاه را مشاهده نماييد

  

  
يك بانك با ژورنالهاي خاص خود مي محصوالتي كه در اين صفحه مشاهده مي نماييد مربوط به  

الزم به يادآوري است كه دسترسي دانشگاه به ژورنالهاي فوق تنها اختصاص به آن بخشي دارد كه .باشد 
مجله عنوان  3000حدود   Science Directسايت بوده است به عنوان مثال  Subscribeدانشگاه آن را 

  2004عنوان آن ، آنهم از سال 1000انشگاه تنها به حدود از اين تعداد داما . را تحت پوشش قرار مي دهد
سال اخير  5اين سايت فقط تا  مجالتدسترسي به دارد به عبارت ديگر  تمام متن دسترسيميالدي به بعد 

 .شامل مي شود را 

 
 مربع سبز رنگ  عالمت، در مقابل عناويني كه دانشگاه دسترسي به متن كامل مقاالت آنها را دارد 

  .ار داده شده است قر 
گزينه آن را از جدول محصوالت الكترونيكي مطابق   Science Directاكنون براي ورود به سايت

 Science Directدسترسي به سايت از آنجا كه   .آنچه در شكل فوق مشخص گرديده است كليك نماييد
 www.sciendirect.com آدرس از طريق" ها تنظيم گرديده است لذا مستقيما IP Adressبر اساس 

  .جستجوي خود را انجام دهيد قادر خواهيد بود  نيز
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  :  Science Directبخش هاي اصلي سايت 
 

1- Registered  2- Search  3- Browse   4- Quick Link   5- Quick in  Science Direct  
  

بخش اصلي تشكيل شده است كه به ترتيب به  5حه اصلي سايت فوق از همانطور كه مالحظه مي نماييد صف
  . توضيح آن مي پردازيم
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 : Science Directويت در عض - الف
 
  
 
 
 
 
با توجه به اينكه دسترسي . نماييد را مشاهده مي   Registerدرسمت راست باالي صفحه ، كادرمربوط به 

تنظيم شده است با ايجاد يك پروفايل شخصي    IP Address به امكانات بسيار باالي اين سايت بر اساس
مي توانيد كليه جستجو هاي خود را تحت مديريت و بصورت سيستماتيك درآورده و جهت جستجو هاي 

گذاشته و از اتالف وقت  Science Directآينده مديريت و اطالع رساني عاليق خودرا به عهده  سايت 
همچنان امكان  عدم تمايل به ثبت نام فوق ، باز هماست در صورت  الزم به توضيح.خودداري نماييد

به شما در  Registerاين . ميسر مي باشد.... استفاده از سايت جهت جستجو و دريافت اصل مقاله و 
  . جهت مديريت زمينه هاي موضوعي مورد عالقه تان ، كمك و ياري مي رساند

 Attens/Institution Login  : شما عضو هستيد در صورتي كهuser name  وpassword   
   .شويد   Loginخودرا در كادر مربوطه وارد و

  
Remember me on This Computer   :  درصورت تمايل به Save  كردنuser name  

شده و براي ورود در دفعات بعدي نيازي   Loginخود گزينه  فوق را انتخاب و از اين به بعد بطور اتوماتيك 
توجه داشته باشيد اين كار را در صورتي انجام دهيد كه .نخواهيد داشت   user nameكردن  به وارد

  .اشخاص ديگري از آن استفاده نمي نماينددر اختيار شماست و  "كامپيوتر فوق منحصرا
 
  Forgotten Password   : قبال چنانچهregister     بوده اماuser name   وpassword  خود

آدرس را به   user nameبالفاصله  Science Directده ايد با كليك بر روي عبارت فوق ، را فراموش نمو
 .شما ارسال خواهد كردالكترونيكي 

Not Registered     :صورتي كه براي بار اول در register   گزينه مي شويــد با انتخـابNot 
Registered    يد را انجام دهثبت نام مراحل وارد صفحه بعد شده و.  

  
اصلي اين صفحه  در  Home + Recent Actionsشدن در اين سايت گزينه اي به نام   registerبا  

ه بويي كه انجام مي شود جسايت مطابق شكل زير براي كاربر اضافه مي گردد كه از اين به بعد هر جست
  .در اين قسمت قرار مي گيرد  Search Historyصورت 

 



 
 
  ٩

  

  
  

ي ــــــبايست "دارد الزاما وجود *فرم فوق كليه گزينه هايي كه در مقابل آنها عالمت قبل از تكميل  :توجه 
   .تكميل شوند

، كشور، سمت ، انتخاب پست الكترونيكي همانند سايتهاي مشابه با وارد كردن نام ، نام خانوادگي ، آدرس 
وارد مرحله بعد   Submitآيكـون كلمه رمزعبور ، موضوع ، پذيرش موافقت نامه و در نهايت با كليك بر روي

   .شويد
 Scienceدر اين مرحله  . نمايان مي گردد يل نماييد صفحه زير در صورتي كه فرم را بصورت صحيح تكم

Direct   شما  پست الكترونيكي آدرسبراي آگاهي بيشتربهAlert   ارسال خواهد نمود.   
  

  
  



 
 
  ١٠

  
را وارد نموده ،  به مواردي كه استفاده آن بصورت  خود  password وuser name در اين صفحه مجددا 

Free   درسمت راست صفحه فوق مشخص شده است توجه نماييد: 
•   saveنمودن جستجو ها.    
 .براي جستجو هاي مربوط به يك جلد ، شماره ويا استنادها    Alertساخت •
  .نها مي باشيمآ Search ويا  Browseجهت مجالت وكتابهايي كه قادر به  Favoriteساخت •

  .را كليك نموده وارد مرحله بعد مي شويم   Submitاكنون 
  

  
  

نمايان شده و تازماني شما در باالي صفحه   password و user nameهمانطور كه مالحظه مي نماييد 
عالوه بر آن از اين به بعد تمامي جستجوهايي  .ننماييد اين سايت براي شما فعال خواهد بود  Logoutكه 
در وسط صفحه نمايان شده ، بدين ترتيب يك   Recent Actionsه انجام مي دهيد در كادري به نام ك

History  از مراحل جستجوي خود خواهيد داشت .  
  
  



 
 
  ١١

  : (Search)جستجو - ب
  .وارد صفحه مخصوص جستجو شويد Searchبراي انجام جستجو با كليك بر روي 

  
  Advanced Search    2 - Expert Search -1 : اييددو نوع جستجو مشاهده مي نمدراين صفحه 

مي نماييد شما بطور اتوماتيك وارد  كليكScience Direct را در صفحه اصلي  Searchزماني كه آيكون 
  .د مي شوي Advanced Searchصفحه 

١ Advances Search -   :  
جوي خود را به سوي نتايج  بهتري آنجا كه در تمام مراحل جستجو مي توان با ايجاد برخي محدوديتها جست

  : سوق داد لذا توجه به نكات زير در اين نوع جستجو الزامي مي باشد
  
تنظيم شده است لذا قبــل از تايپ واژه خود  All Sources بر روي گزينهجستجو صفحه بطور معمول  -

   .را در نوار باال انتخاب نماييد Journalsواژه   Termدر كادر
چنانچه در هر كادر جستجو دو كلمه وارد ، ادر مي توانيد كلمات مورد جستجوي خود را وارد در اين ك -

 يتوانيد با استفاده از عملگرها مي اين جستجو در. كنيد آن را به عنــوان يك عبارت در  نظرمي گيرد
)And ,Or,…(جستجوي خود را دقيــق تر سازيد ، .) 13صفحهتوضيح عملگرها در (  

٢  

١  



 
 
  ١٢

جستجو را مي توان به   )within(با استفاده از منوي كشويي فيلد  Advanced Searchدر -
، ) Abstracts(، چكيده  )Title(، عنوان) Name  Journal(، نام نشريه )Authors(نويسندگان

.... و) Affiliation(،  موسسه يا سازماني كه نويسنده به آن وابسته است ) Reference(مرجع 
ر واقع با انتخاب موارد فوق محل قرار گرفتن كليدواژه را جهت جستجوي خود د. محدود نماييد

كليد واژه انتخابي شما فقط در عنوان مقاله  Titleبه عنوان مثال با انتخاب . انتخاب مي نماييد 
  . شودجستجو مي 

آن را بصورت ه منظور منابعي كه دانشگـا( Subscribeدرتمام منابع يا فقط منابع مي توان جستجو را    -
fulltext  همچنين با عالمت گذاري در مقابل گزينه  .ود محدود نم) مشترك مي باشدArticle in 

Press   ود مشاهده نممي توان مقاالتي را نيز كه هنوز چاپ نگرديده اند.   
 جستجوبه اگرتمايل . نماييدحدود تر جستجوي خود را م)   Subject(گروه موضوعات علمي   انتخاب با -

به . چند موضوع را باهــم انتخاب نماييد Ctrl+clickكليد هايبا استفاده از داشتيد در بيش از يك موضوع 
در .جستجو نمايد Chemistryو  Medicineموضـوع در دو عنوان مثال كليد واژه انتخــابي را 

  . را انتخاب مي نماييد All sciencesغيراينصورت 
نتخابي خود را مشخص احدوديت نوع مدرك قادر خواهيد بود ، نوع و شكل مدرك با استفاده از گزينه م -

   .نماييد 
در حالت معمول تاريخ . در نهايت امكان محدود نمودن جستجو از لحاظ دوره زماني ميسر مي باشد  -

وه بر آن عال. تا كنون تنظيم شده است كه مي توان اين تاريخ را به دلخواه تغيير داد  1998از سال جستجو 
  .مي توانيد مشخصات جلد وشماره و صفحه يك مجله را نيز مشخص نماييد 

  . را كليك نماييدSearch گزينه بعد از انجام مراحل باال 
٢ Expert Search - :  

است با اين تفاوت كه در قسمت كادر مربوط به ورود   Advanced Searchاين جستجو شبيه به صفحه 
  . را بكار برد  عبارت كيكليد واژه  مي توان 

  

  

۴  

۵  

۶  

٧  

٣  



 
 
  ١٣

  :عملگرهاي جستجو
  
  

 And : ، براي تركيب دو مفهوم است و در صورتي كه بين دو كليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد
  .ركوردهايي را بازيابي مي نمايد كه هر دو كليد واژه را با هم داشته باشد 

 
  

OR  :ركوردهايي را بازيابي مي كند كه يك يا هر دو تركيب كليد واژه هاي مشابه به كار مي رود و  جهت
  .كليد واژه را در خود داشته باشد 

 
  

And Not  :ك كليد واژه به كار مي رودو هر گاه بين دو كليد واژه به كار ي براي جدا كردن و كنار گذاشتن
  .شته باشدرود ، ركوردهايي را بازيابي مي نمايدكه كليد واژه اول را شامل وكليد واژه دوم را ندا

 
 
اين كاراكتر در كليد واژه مورد جستجو ، جايگزين يك يا چند حرف مي شود و كليد واژه را با امالي   *

  .را بازيابي مي كند menو  manكلمات   m*nگوناگون آنها بازيابي مي كند به عنوان مثال 
 
  
كليه كلماتي كه از لحاظ اماليي ريشه با اضافه كردن اين كاراكتر به پايان كليد واژه يا كليد واژه ها ،   !

 ، Educator، Education  براي !Educat  مثل. يكساني با كليد واژه مربوطه دارند بازيابي مي شوند
Educative  .  

 
 

 عنوان مثال جستجو شود از اين عملگر استفاده مي نماييد به" كه بخواهيد يك عبارت دقيقا زماني  “ “
"Heart Attack" . 
 
 
كه   H2Oمثل . ي جستجوي كليد واژه هاي باال نويس و زير نويس آنها رادر يك خط يكسان وارد كنيدبرا

  . وارد نماييد H2Oبصورت 
  
  
  
  



 
 
  ١٤

  :  Advanced Search از ك نمونهي
   " Heart Attack": موضوع 

  : محدوديتها 
  . فقط مقاالتي كه كليد واژه انتخابي در عنوان مقاله وجود دارد - 1
  )Fulltext تمام متن يا منظور مقاالت( Subscribeژورنالهاي فقط  - 2
  )مقاالتي كه هنوز به مرحله چاپ نرسيده اند(  Article in Pressهمچنين مقاالت  - 3
   Medicine and Dentistryمقاالت فيلد  "اختصاصا - 4
5 - Original Article    
  تا كنون 1997از سال  - 6

را خاص تر نماييم در كادر مربوط به عملگرها مي توان   Heart Attack در صورتي كه بخواهيم موضوع
  . موضوع مورد نظر را وارد كرد

  
  

.                      وارد مي شويم جستجو به صفحه نتايج   Searchبعد از اعمال محدوديتهاي فوق با كليك كردن بر روي 
  
  



 
 
  ١٥

   
عنوان  39ي نماييد تعداد مقاالتي كه مربوط به موضوع جستجو شده وجود دارد همانطور كه مالحظه م -

كه در صفحه نتايج جستجو مشاهده مي شود گزينه هايي اكنون به ترتيب به توضيح يكايك . مقاله مي باشد 
  .مي پردازيم 

  : مشاهده مي گردد گزينه زير  4تعداد نتايج جستجو انتهاي مطابق شكل ذيل در 

١- Edit Search   : چنانچه تعداد نتايج جستجو زياد بود و شما مايل به تغيير يا محدود نمودن
مراجعه و بدون اين كه  جستجوخود باشيد مي توانيد با كليك بر روي اين گزينه به صفحه  جستجوي

ه بازگشتجستجو به عنوان مثال ما به صفحه . جستجوي خود را از ابتدا آغاز كنيد ، آن را تغيير دهيد 
  .را اضافه مي نماييم   Patientsوواژه 

  
  



 
 
  ١٦

  
  .مورد كاسته مي شود 27به  39مطابق شكل زير مشاهده مي نماييم كه تعداد نتايج جستجو از 

٢- Save Search  : چنانچه فرصت كافي براي مطالعه نتايج جستجو نداشته باشيم يا درصورتي كه
در مراحل بعدي از آن استفاده نماييم اين گزينه را  بخواهيم جستجوي خود را تا اين مرحله نگه داشته و

    هـــــــــگزين Science Directكليك نموده و براي مشاهده آن در مراجعـات بعدي به سايت 
Recall Saved Searches  درصفحه اصلي سايت را مطابق شكل ذيل كليك مي نماييم.  

  
  . ا مي توانيد از امكانات آن به شرح زير استفاده نماييدبا كليك بر روي اين آيكون صفحه زير نمايان و شم

 



 
 
  ١٧

Retrieve New Article Only  :  تمامي جستجوهايي را كه انجام مي دهيد دركادر باال با ذكر تاريخ و
مقاالت جديد در رابطه  تنها Retrieve New Article Onlyدر صورت انتخاب . موضوع قرار داده شده است 

  . تخاب شما بازيابي مي گردد با موضوع مورد ان
  Retrieve All Articles  : در رابطه با جستجوي موضوع انتخابي شما  بازيابي تمامي مقاالتجهت

   .استفاده مي گردد انجام شده  "قبال
  Modify Search : گرديده است انجام " كه قبالاست هايي تغيير در جستجوبه منظور .  

Delete  :مدتي تعداد جستجوهاي انجام شده افزايش يافت مي توان آن دسته از  در صورتي كه بعد از
  .  نمودجستجوهايي كه ضرورتي ندارد از اين قسمت حذف 

 
٣- Save as Search Alert : 

ساخت به عبارتي هر زمان كه مقاله اي منتشر  Alertبا استفاده از اين امكان مي توان از جستجوهاي خود 
بالفاصله به آدرس پست  Science Directع جستجوي ما مربوط باشد سايت شود كه موضوع آن به موضو

 Save as Searchحال به صفحه جستجو باز گشته و با كليك برروي گزينه . الكترونيكي ما اطالع مي دهد 
Alert  وارد صفحه زير مي شويم .  

خود را  آدرس پست الكترونيكيبه دلخواه انتخاب كرده و   Alert نام بعد از ورود به اين صفحه ابتدا يك
را  Save Alertاست مشخص و گزينه ..... ارسال آن راكه هفتگي ، ماهيانه و  فاصله زماني  "تايپ و  نهايتا

هايي را كه ساختيم  Alertدر صورتي كه موضوع جستجوي ما تغيير يافت مي توان . كليك مي نماييم 
  .توضيح داده شده است   31 - 33در صفحه   Quick Linkحذف نمود كه چگونگي حذف آن در قسمت 

 
۴- RSS Feed : RSS  مخفف)Really Simple Syndication ( نوعي از اسنادXML  است كه براي

در  RSSاين كار با ثبت نشاني .خواندن خبرهاي جديد بدون مراجعه به آن سايت طراحي شده است 
 .روز رساني آنها مطلع شويد  يكي از مرورگرها با نرم افزارهاي خبرخوان از آخرين به



 
 
  ١٨

  
  :صفحه نتايج جستجو 

  .به صفحه نتايج جستجو برگشته و به توضيح گزينه هاي زير مي پردازيم 
  

Full-text available  :دانشگاه علوم پزشكي شيراز مشترك است با عالمت سبز رنگ  كه عناويني
ناويني كه داراي مربع سفيد رنگ مشخص شده است كه به معني دسترسي به متن كامل مقاله است و ع

  .است به معني عناوين غير مشترك مي باشد كه تنها مي توان از چكيده آن استفاده نمود 
   

Search Within Results : چه بخواهيم از بين مقاالت موجود در صفحه نتايج جستجو چنان ،
  . مي كنيم رد كليد واژه مورد نظر را در اين قسمت وا انجام دهيم جستجوي جديدي را

  
E-mail Articles : نتايج جستجو براي خود يا افراد ديگر با كليك بر روي آيكـون  جهت ارسالE-mail 

Article   مي توان اين كار را انجام داد.  
  

Export Citations :  در صورتي كه بخواهيم از مقاله جستجو شده خروجي تهيه نماييم اين گزينه را
مي توان اطالعــــات كتابشناختي مقالـه و چكيــده آن را به  گزينه استفاده از اين  انتخاب مي نماييم با

  .نماييد ASCII (Download يا   RIS( فـــرمت 
 

Open All Previews :  مي توان چكيده مقاالت  ، كليك بر روي اين گزينه بدون خارج شدن از صفحهبا
باز   Close All Previews به حالتا كليك مجدد بر روي آن را همزمان با اطالعات مقاالت مشاهده كرد و ب

  .خواهد گشت 
  

Font size :  و + مقاالت را با استفاده از عالمت اندازه حروف جهت مشاهده بهتر نتايج جستجو مي توان - 
  . تغيير داد

Sort by Date/Relevance :   قاالت بر توجه نماييد ، مدر صفحه نتايج جستجو اگر به تاريخ مقاالت
مايل باشيد مقاالت خود را بر چنانچه . اساس تاريخ انتشار يعني از مقاالت جديد به قديم مرتب شده اند

مي توان     Sort by Relevanceتنظيم نماييد با كليك بر روي  به موضوع خود ترين مقاالتتبط مر اساس
  . نمايش مقاالت را تغيير داد 



 
 
  ١٩

  
  
  Refine Results : جهت دسترسي آسان به نتايج جستجو مي توان نمايش آنها را به دلخواه پااليش كرد

مقاله مورد جستجوي ما به تفكيك در 39همانطور كه درتصوير باال مشاهده مي كنيد منبع و سال مربوط به 
ك در مقابل آنها و كلي با گذاشتن عالمت ، در صورت تمايل . مشخص شده است  Refine Resultsجدول 

آن موارد را  Excludeمي توان نتايج جستجو را محدود و يا با كليك بر روي گزينه Limit To بر روي گزينه 
  . حذف كرد 

Previews  :گزينه مي توان خالصه مقاله  اين با كليك بر روي)Abstract(  تصاويرو نمودارها ،
)Figures/Tables ( و منابع مقاالت)References( الزم به ذكر است . مشاهده نمود  را در همان صفحه

مقاالت نيز در صورتي كه دانشگاه مشترك باشد در همين  Referencesمربوط به  Fulltextدسترسي به 
مي توان تمام قسمت هاي مقاالت را با فرمت  Abstractبا كليك بر روي گزينه . صفحه امكان پذير است 

HTML  متفرويژگي اين فرمت نسبت به . مشاهده نمود PDF  آن است كه امكان لينكهاي متعدد در اين
  .قسمت ميسر است 

  
PDF :  فرمت PDF ) (Portable Document Format  بهترين نوع فرمت مقاله از نظر شكل ظاهري
بر گرفته از مجله چاپي مورد نظر  "در صورت نياز به تهيه پرينت از مقاالت ، از فرمت مذكور كه دقيقا. است 

  .امكان هيچگونه لينك مجدد ميسر نمي باشد  PDFدر فرمت . نماييداست استفاده 
  

Related Article  : با استفاده از اين گزينه مي توان تمامي مقاالت مربوط به موضوع جستجو را در
مقاالت در صورتي كه دانشگاه مشترك باشد امكان پذير  Fulltextدسترسي به  همين صفحه مشاهده نمود

  .است 



 
 
  ٢٠

  :از امكانات مقاله  بهره گيري
  .با كليك بر روي عنوان مقاله به صفحه مورد نظر وارد مي شويم 

  
همه قابل لينك مي باشد كه به ترتيب به توضيح آن ه در اين صفحه مشاهده مي گردد تمامي گزينه هايي ك

  .مي پردازيم  

   
د نظر در آن به چاپ رسيده باالي اين صفحه نام و مشخصات مجله اي كه مقاله موردر : عنوان مجله  -١

شماره كليه با لينك به سايت مجله مي توان به  .مشاهده مي گردد با امكان لينك به سايت آن است 
  .دسترسي يافت   ارسال مقالهنحوه و مجلهدر مورد و نيز اطالعاتي  هاي مجله



 
 
  ٢١

تصاوير مي توان از توضيح داده شد  19كه در صفحه    PDFبا استفاده از فرمت  : فرمت هاي مقاله   -٢
 .با كيفيت باال اقدام نمود اساليدهاي پزشكي در تهيه و نمودار و جداول 

 
٣- DOI )Digital Object Identifier : (Doi  به مفهوم شناسه منابع ديجيتالي است كه به هر

از اين شناسه بخصوص در موارد ضرورت استناد به مقاالت  .منبع ديجيتال آكادميـك تعلق مي گيرد
Article in Press ) منظور مقاالتي كه هنوز به مرحله چاپ نرسيده اند اما اطالعات آنها در سايت مجله

 .مشخصات كامل مقاله مي باشد شناسه فوق شامل . مي توان استفاده نمود) قابل دسترسي است 
  
۴- E-Mail Article   :مقاله براي خود و ديگران با كليك بر روي آيكون  ارسال اين براي E-Mail 

Article بعد از وارد كردن نام و آدرس ايميل فرستنده ، مطابق شكل ذيل . وارد صفحه مربوطه شويد
مقاله شما    Sendآدرس گيرنده  ، انتخاب موضوع ،  تعيين فرمت ارسال مقاله ،  با كليك بر روي آيكون 

اله براي چند نفر بين آدرس الزم به ذكر است كه در صورت تمايل به ارسال اين مق.ارسال خواهد شد 
 به همراه ارسال مقاله است  افزودن يادداشتنكته مهم اين قسمت . قرار دهيد  ، عالمت هاي اشخاص

اين نكته بخصوص در زماني اهميت پيدا مي كند كه چندين پژوهشگر روي موضوعي در حال تحقيق 
يگران را در جريان مطالعات و هستند و فرد ارسال كننده ايميل مي تواند در قسمت يادداشتها د

 . فعاليتهاي خود قرار دهد كه اين امر باعث صرفه جويي در وقت گروه خواهد شد 
  

 
۵- By Cited  :مي توانيد مقاالتي كه اين گزينه از اين  با استفاده. استنادها مي باشد ميزان بيانگر 

الزامي است كه براي مشاهده استناد به  ذكر اين نكته.  آن مي باشد را بازيابي نماييد  Referenceمقاله
 2008به عنوان مثال اگرمقاله اي درسال  .مقاالت جديد بايستي مدت زماني از چاپ مقاله گذشته باشد 

 .پيغام زير پديدار خواهد گشت Cited Byبه چاپ رسيده باشد  در صورت مشاهده  



 
 
  ٢٢

مي  Science Directيطه مجالت از طرف ديگر استناداتي كه در اين قسمت نمايش مي دهد در ح 
  .باشد و تمام مجالت را شامل نمي شود 

مقاالت ، توجه شما را به مشاهده نمونه زير كه مربوط به سالهاي قديمي تر مي  Cited Byبراي مشاهده 
مطابق  Cited Byبا كليك بر روي آيكون . است  2004مربوط به سال فوق مقاله . باشد جلب مي نماييم

  .شد صفحه زير نمايان مي شود آنچه گفته
  

  
۶-  Save as Citation Alert :  به منظور اين كه سيستم بطور اتوماتيك و متناوب هر روز ، هر هفته يا

يافتن مقاالت جديدي كه مقاله مورد نظر شما را رفرنس قرار به محض هر ماه ضمن بررسي مقاالت ، 
الزم به ذكر .  گزينه ذيل را كليك نماييد ،نيكي شما داده باشد ، جهت ارسال مقاله جديد به پست الكترو

با كليك بر روي آيكون . باشيد  Loginبه سيستم خود "است براي استفاده از اين امكان بايستي حتما
و   Frequency Alert،آدرس ايميل و  Alert Nameفوق صفحه ذيل نمايان مي شود كه بعد از تعيين 

 . تعريف نموده ايد  Alertبراي خود دراين سيستم يك   Save Alertدر نهايت كليك بر روي آيكون 
  
  
 

 
  



 
 
  ٢٣

٧- Citation Feed :  نرم افزار نصب  ه مورد نظرمي توان با استناد به مقالنياز به دريافت سريع در صورت
RSS Readres  مطلع شويد از استنادات مقاله فوق. 

  
  
٨- Export Citation  : مقاله جستجو شده خروجي تهيه نماييم اين  استناداتدر صورتي كه بخواهيم از

گزينه را انتخاب مي نماييم با استفاده از اين امكان شما مي توانيد اطالعــــات كتابشناختي مقالـه و 
 .نماييد ASCII (Download يا   RIS( چكيــده آن را به  فـــرمت 

مجله داراي فرمت نكته برخورده ايد كه هر در صورتي كه براي مجالت مقاله اي را ارسال نموده باشيد به اين 
درصورت عدم پذيرش مقاله از سوي يك مجله و ارسال آن به  .خاصي جهت نگارش فهرست منابع مي باشد 

جهت سهولت و صرفه جويي در زمان با . احتمال تغيير شيوه نگارش فهرست منابع زياد است  مجله ديگر ،
امكان تغييرات بصورت )Reference Manager ، Procite ، Endnote ( همچون استفاده از نرم افزارهايي 

چنانچه اين نرم افزارها بر روي كامپيوتر شما نصب گرديده باشد در . اتوماتيك و الكترونيكي ميسر است 
Export Citation  مقاله زير در . قادر خواهيد بود  خروجي را به فرمت قابل قبول براي مجالت تهيه نماييد

  . تهيه شده است RISفرمت 
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٩- Add to my Quick  Links  :   در صورت تمايل مي توان مقاله مورد نظررادر صفحه اصلي
Science Direct  اـب. فعال و نسبت به وضعيت اين مقاله در فواصل زماني مختلف آگاهي كسب نمود 

 . اين پيغام ظاهر خواهد شد Add to my Quick Linksكليك بر روي آيكون 

متصل شده و مقاله خود   Science Directشما به صفحه اول سايت   Quick Linksبا كليك بر روي آيكون
با قرار گرفتن مقاله در اين قسمت   .مشاهده خواهيد نمود  Quick Links in Science Directرا در قسمت 

ورت تمايل به حذف آن با در ص. برا ي مشاهده آن در دفعات بعد نيازي به جستجوي مجدد نخواهيد داشت 
كليك بر روي عالمت        .در حاشيه مقاله مي توان اين كار را انجام داد 

  
١٠-   Add 2Collab: كه در يك گروه علمي ثبت نام كرده و به تبادل نظر  را قادر مي سازد محققين

 .مي تواند ارتباط با هر فردي در هر جاي دنيا داشته باشد  2Collab. بپردازند 

  
  
 
١١- Request Permission :  اجازه از سايتدر خواست  Science Direct  جهت استفاده از اين

 .مي باشد ..... و   use in a Book   ،use in a journalمقاله در مواردي همچون 
  
  



 
 
  ٢٥

١٢- Cited By in Scopus  :كي از مهمترين قابليت هاي اين سايت تعيين وضعيت ميزان استناد ي
چنانچه نويسنده اي تمايل به كسب آگاهي در مورد تمام مقاالتي كه تاكنون به  .به  مقاالت مي باشد 

و جستجوي  نام خود  Scopusچاپ رسانيده به همراه ميزان استنادات آن باشد ، باوارد شدن در بانك 
الزم به ذكر است كه اين سايت استنادات مقاالت .قادر خواهدبود به اطالعات مورد نظر دسترسي يابد

 Scienceمقاالت مجالتاما منتشر مي شود پوشش نمي دهد  در دنيا ط به تمام مجالتي را كه مربو

Direct  به منظوراتصال به اين بانك هم مي توان از . از ناشرين ديگررا بازيابي مي نمايد يزياد و تعداد
  Cited By in Scopusگزينه و هم از طريق  Scopusطريق كتابخانه الكترونيك ، نشريات الكترونيك ، 

چنانچه بخواهيم مقاالتي كه اين مقالـــه را  .به آن متصل گرديد موجود در صفحه نتايج جستجو 
فوق  را در صفحه Cited By in Scopusرفرنــس خود قـــرار داده اند مشاهده نماييم آيكــــون 

ورد نظر را با ميزان متصل گرديده و مقاالت م Scopusبا  اينكــــارشما به سايت  وده ،كليك نم
  .استنادات آنها مشاهده مي نماييد

  
در .يات آن را در صفحه فوق مشاهده مي نماييدئاستناد داشته كه جز 22به عنوان مثال مقاله مورد نظر ما 

مثال مقاله اول كه خود مقاله مورد نظر ما را .مقابل هر مقاله ميزان استناد به مقاالت را نيز نشان مي دهد 
  .استناد قرار داه بود هنوز هيچ مقاله اي به آن استناد نكرده است مورد 

  
١٣- Author Adresses : جهت ارتباط با نويسندگان مقاالت مي توان از اين قسمت استفاده كرد. 
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١۴- Related Article   :خود با كليك بر روي گزينه مقاله  ط بابتدر صورت تمايل به مشاهده مقاالت مر
س بر روي مقاالت مطابق شكل زير اوبا قراردادن م.  جه مورد نظر دست يافت به نتيفوق مي توان 

نيز مقاله  fulltextكادري باز مي شود كه حاوي اطالعات مقاله فوق است و در صورت نياز مي توان به 
 . دسترسي يافت 

  
 References : شناختيهمانطوركه مالحظه نموديد در صفحه نتايج جستجو عالوه براطالعات كتاب،  

 فهرست منابعدر پايان اين صفحه . خالصه مقاله نيز با قابليت لينكهاي متعدد قابل دسترس مي باشد 
امكان دسترسي به متن كامل رفرنسها ، استنادات ، ورفرنسهاي استفاده شده  .مقاله را مشاهده مي نماييد

با سه عبارت ذيل   References در قسمت.مقاالتي كه خود، رفرنس مقاله ما بوده اند نيز وجود دارد
   .روبرو مي شويم كه به توضيح آن مي پردازيم

  
1- Full Text via CrossRef  : اتصال به سايت مجله و گرفتن اطالعات مورد نياز از جمله

  .  دسترسي به متن كامل مقاله
2 - View Record in Scopus :مشاهده مدرك در سايت Scopus  .  
3- Cited By in Scopus : اتصال به سايت آگاهي از ميزان استنادات مقاله باScopus .  
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  Browse : -ج
اين سايت اعم از مشترك و غير مشترك را مشاهده نماييد مجالت چنانچه تمايل داشته باشيد كليه 

  . را از نوار ابزار اين سايت انتخاب نماييد Browseگزينه 

  
  .قسمت تقسيم مي شود 4به   Browseد صفحه همانطور كه در تصوير ذيل مشاهده مي نمايي

  .جستجوي مجالت به دو شكل الفبايي و موضوعي  - 1
يا هر ) Non Subscribe(يا غير مشترك )  Fulltext available( جستجوي مجالت مشترك  -  2         
 .دو

  .جستجوي  فقط منابع مرجع  جستجوي مجالت وكتابها با هم  ، جستجوي كتابها  ، - 3     
  .براي شماره ها وجلدهاي مجالت  Alertبراي عناوين  مجالت و ايجاد   Favoriteايجاد - 4     

  : جستجوي مجالت به ترتيب الفباي عنوان -1
را    Journals / Books Alphabeticچنانچه بخواهيد ليست عناوين مجالت را مشاهده نماييد آيكون     

  . الفبايي عناوين به شكل زير نمايان مي شود كليك ، وارد صفحه مربوطه شده ، ليست
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عناوين مشترك با .نمايان مي گردد Science Directبدين ترتيب كليه ژورنالها و كتابهاي موجود در سايت 
جهت دسترسي به نتايج بهتر . عالمت مربع سبز رنگ و غير مشترك  با مربع سفيد رنگ مشخص شده است 

را كليك   Applyرااعمال ، گزينه)  مشترك مجالت عناوينفقط ( شده جستجو، محدوديت هاي بيان 
  .نماييد 

با كليـــك . عنوان تقليل يافت 978به  3000همانطور كه مالحظه مي نماييد تعداد نتايج جستجو ازحدود 
مشاهـــده براي  .كردن بر روي هر يك از حروف باالي صفحه ، مجالت مربوط به آن حرف نمايان مي شود

   .را كليك نمائيد 9-0شروع مي شود گزينه  عددناويــــن مجالتي كه با ع
  .تعداد عناوين مجالت در اين سايت به مرور زمان تغيير مي يابد  :توجه 

  
  : جستجوي مجالت براساس موضوع - 2

  كـــــرا كلي Journals / Books by Subject  براي مشاهده عناوين مجالت بر اساس موضوع  آيكون
. وارد صفحه بعد شويد  Applyدر مقابل آن وفشردن كليد  وده بعد از انتخاب موضوع مورد نظر و زدن نم

  عالمــــت  مشاهده مي شود با كلـيك بر روي+ الزم به ذكر است كليه موضوعاتي كه در مقابل آن عالمت 
  . مي توانيد  موضوعات خاص تر آن را مشاهده نماييد +
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براي مشاهده ليست دقيق تر . است    Immunology and Microbiologyالت مثال ذيل ليست مج
براي .  را اعمال نماييدBrowse گفته شد بايستي محدوديت هاي مورد نظر در ستون "مطابق آنچه قبال

  .را فعال نماييد  Allمشاهده تمامي عناوين آيكون

  : از عناوين مجالت   Favoriteساخت -3
 Favorites درمقابل عنوان مربوطه در ستون Quick Linkاوين مجالت درقسمت براي فعال نمودن عن

چنانچه يك جلد . منتظر پيغام دريافت مي شويم Apply عالمت چك مارك زده و با كليك بر روي آيكون 
فهرست از اين به بعد   vol /issue Alertsدر ستون  زدن و شماره خاص از مجله اي مورد توجه باشد با

  .شما ارسال خواهد شدآدرس پست الكترونيكي شماره جديد ازمجله مورد نظر به هر  وات هر جلدمندرج

را در باالي صفحه سايت كليك  Home+ Recent Actionsبعد از نمايان شدن پيغام زير، چنانچه آيكون 
  . مشاهده مي نماييد  Quick Linkنماييد عنوان مجله فوق رادر 

  
وارد وبا    Science Directدر دفعات بعد  كه در سايت Quick Linkن در با قرار گرفتن اين عنوا

username  و password  خودLogin  شويد با كليك بر روي عنوان فوق درQuick Link  درصفحه
  . به سايت مجله متصل گرديده و جديدترين شماره از مجله را مشاهده مي نماييد Science Directاصلي 
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  : Quick Link - د
مورد نظر خود  توضيح داده شد با وارد شدن در اين بخش مي توان مجله Browseهمانطور كه در قسمت 

 Science Direct اول در زمان اتصال به اين سايت در صفحه Favorite را با كليك نمودن در قسمت
ناوين كتاب يا مي توانيد فهرست ع Manage Favorite با كليك بر روي .مطابق تصوير ذيل مشاهده نمود

  . قرار داده ايد مشاهده ودر صورت لزوم تغييراتي در آن دهيد  Favoriteمجالتي كه 

  
با وارد شدن به اين بخش و حذف چك مارك آن اين   Favoriteدر صورت تمايل به حذف عنوان فوق  از 

  .عمل  را انجام دهيد

  
  

  .مي نمايد  شما عنوان مورد نظر را حذف Manage Favoriteبا اين عمل 
  

  
  

مجله    Browseدر قسمت  "در صورت تمايل به اضافه نمودن عنوان ديگر طبق آنچه كه گفته شد مجددا
  .وارد خواهد شد Manage Favoriteديگري انتخاب و با زدن چك مارك عنوان فوق در 
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  : Quick Links in Science Direct  -ه
.گرديده كه به تفكيك به توضيح هر يك مي پردازيم  تشكيلزير قسمت  3مطابق شكل زيراز اين بخش    
 

1. Alerts  
2. Recall Saved Searches     
3. Top-25 articles in my subject area 

           
 

 
1-Alert   :با كليك بر روي اين آيكون در Quick Links in Science Direct  4مطابق تصوير زير 

  .به شرح زير مشاهده مي نماييم  rtsAleنوع 
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١-  Search Alerts  : همان Save as Search Alert است  .) Alert  كه از جستجو ساختيم .
  ) 17  رجوع به صفحه

  
٢- Topic Alerts  :  ساختAlert  در حيطه موضوعاتي كهScience Direct همين كه در  مشخص نموده است

    .است توضيح داده  شده   هـــصفح
  

Alert  ) 30 صفحه رجوع به .از يك مجله ساختيم  كه   ) Favorite Alert  : ساخت Volume/Issue Alerts ٣- 
   

22رجوع به صفحه . كه از مقاله ساختيم   ) Alert)  است. Save as citation Alert همان   : Citation Alerts - ۴ 

 
  

 Alert*  اما نوع ديگري از  .در طول جستجو توضيح داده شد  ۴و٣و١موردAlert امـــــــبه ن Topic 

Alerts دارد كه به توضيح آن مي پردازيم   وجود.  
  

:  Topic Alert 
مشخص نموده مي توانيد به محض انتشار  Science Directبا انتخاب موضوعاتي كه   Alertدر اين نوع 

رساني در مورد موضوع مورد  آگاهير واقع د .مقاله جديد در آن موضوع بوسيله ايميل آن را دريافت نماييد
  . فوق از كادر زير را كليك نموده وارد صفحه مربوطه شويدگزينه براي اين كار  .عالقه شما مي باشد 

  
را كليك نموده وبراي  goگزينه بعد از انتخاب موضوع مورد نظر و اليت كردن آن مطابق تصوير ذيل 

  .صفحه بعد شويدانتخاب زير شاخه هاي موضوع خود وارد 
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  .را كليك نماييد  Saveگزينه بعد از زدن عالمت چك مارك درمقابل هر تعداد موضوعات مورد عالقه 

  
  .قرار خواهد گرفت  Topic Alert در شده  اكنون موضوع انتخاب

  
  .م نموداقدامي توان   Modifyو  Deleteبا استفاده از دو گزينه  Alertتمايل به حذف يا تغيير در صورت 

  
 :  Recall Saved Searches  ٢ –   
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  Recall Saved،وجود دارد  Quick Links in Science Direct قسمتدر گزينه اي كه دومين 
Searches  اما استفاده .نماييم ستفاده مي آن اجهت مشاهده تاريخچه جستجوهاي انجام شده از  .مي باشد

  .كرده باشيم  saveخود   Advanced searchصفحهمستلزم اين است كه جستجو را در گزينه از اين 
  .مراجعه نمائيد  16 -17صفحاتبه كامل اين قسمت جهت دريافت اطالعات 

  
3 - Top-25 articles in my subject area :  

 Scienceخص شده سايت مقاله از بهترين مقاالت در ميان موضوعات و مجالت مش 25جهت مشاهده 
Direct  گزينه فوق را كليك نماييد .  

  
  .مطابق كادر مشخص شده در تصوير فوق به طريق زير عمل مي كنيم 

  .با كليك بر روي فلش كشويي Coreموضوع  24انتخاب موضوع مورد نظراز ميان - 1
 .انتخاب مجله مورد نظر از ميان عناوين مجالت  با كليك بر روي فلش كشويي - 2
 .خاب پوشش زماني با كليك برروي فلش كشوييانت - 3

            مقاله از مقاالتي را كه بيشترين خواننده و بيشتريـن Science Direct 25با انتخاب فوق سايت  -
Down load را داشته  جستجو مي كند .  

 .دريافت داريد   Alertشدن مي توانيد بصورت فصلي  Sign-upبا  -
  . براي خود مشخص نماييد Alert   10دن مي توانيد تا ش Registerبا هر بار -
  .مي باشد   Fulltextدسترسي به تمام مقاالت فوق  بصورت -
  

  .شدن آدرس ايميل خود را در كادر مربوطه وارد و عالمت فلش را كليك نماييد Sign-up براي
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  .يك نماييد را كل Submitرا تكميل و   Subscribeو   Select  دو كادر زيردر صفحه 

آنها را حذف  deleteموضوعات و مجالت را مي توانيد اضافه و با كليك بر روي   addا كليك بر روي ب
  . نماييد

  
  

 
 
 
  

  
 

  
  

  . را كليك نماييد  Submitبعد از تكميل فرم فوق آيكون
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  : Quick Links on the Web - و 
  

Add to my Quick Link  :صفحه  در صورت نياز مي توانيد درScience Direct  به دلخواه لينك
و كليك بر روي  urlبا كليك بر روي گزينه فوق يك صفحه باز شده و با انتخاب اسم و آدرس . تهيه نماييد 

Apply  اين كار را انجام دهيد.  
  

  
  

  .كنيم  درست مي) شهيد دكتر گركاني نژاد(به عنوان مثال در اينجا يك لينك به نام كتابخانه پزشكي شيراز 

  
  

  را كليك نماييد Applyمطابق شكل فوق يك نام و آدرس وارد و گزينه  URLو  Nameدر اينجا در قسمت 

  
بازگشته و لينك ساخته شده را درقسمت  Science Directبه صفحه  Applyبا كليك بر روي گزينــه 

Quick Links on the Web ن به سايت موردنظر متصل مشاهده نموده مطابق شكل ذيل با كليك بر روي آ
 .ميگرديم 
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Submit an article : با استفاده از اين گزينه به سايتElsevier   متصل و با انتخاب مجله مورد
  . ايت بپردازيد اقدام به ارسال مقاله ويا گرفتن اطالعات مورد نياز از اين سنظرتان مي توانيد 

  
Scirus - science-specific search engine :  به جاي . يك سرويس جستجوي علمي است

ويژگي اين . مي توان از اين سايت استفاده نمود  Yahooيا  Googleجستجو در سايتهاي عمومي مثل 
در صورت تايپ كليد واژه در قسمت جستجو صفحه اي به شكل . مي باشد  جوگروه بندي نتايچ جستسايت 

  . زير نمايان خواهد شد 
  
  
  

  
  
  


