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الضٍیش سایٌس اص ًاضشاى جْاًی ٍ اص پیطگاهاى تَلیذ ٍ اسائِ اعالػات دس صهیٌِ ّای ػلوی ،فٌی ٍ پضضکی است  .ایي ًاضش دس
ّش سال تیص اص  1۰00هجلِ ٍ  2200کتاب جذیذ هٌتطش هی کٌذ .ایي طٍسًال  000/200/1هقالِ توام هتي سا ضاهل هی ضَد.
ایي ًاضش دس سال  ، 1۹۹۱سایٌس دایش کت سا کِ هجوَػِ ی الکتشًٍیکی اص اعالػات کتاتطٌاسی ٍ توام هتي دس تواهی صهیٌِ
ّای هَضَػی است سا تَجَد آٍسدُ است .ایي ًاضش ّوچٌیي  scopusسا کِ یک پایگاُ ًوایِ ٍ چکیذُ دس سغح جْاى هی
تاضذ سا اص سال  200۲اسائِ هی کٌذ .هیثاضذ کِ اص سال  1۹۹۱تَسظ الضٍیش تْیِ ٍ اسائِ هی ضَد .
سایٌس دایشکت یکی اص تضسگتشیي هجوَػِ ّای هجالت الکتشًٍیکی اعالػات کتاتطٌاختی ٍ هتي کاهل هیلیَى ّا هقاالت
هجالت سا دس تواهی صهیٌِ ّای ػلَم سا دس تش هیگیشد .
ضشکت  ELSEVIERدس سال  1۷۱0ضشٍسع تِ کاس کشد .م یتَاى گفت کِ  ELSEVIERیک ًاضش چٌذ سساًِ ای پیطشٍ
هی تاضذ کِ هحصَالت ٍ خذهات ػلوی ،فٌی ٍ پضضکی سا دس سشاسش دًیا هٌتطش هی کٌذ ٍ  SCIENCE DIRECTیک
سشٍیس اعالػاتی الکتشًٍیکی هی تاضذ کِ تیص اص  2۷00هجلِ ػلوی هشتَط تِ ً ٍ ELSEVIERاضشاى ٍاتستِ سا پَضص
هیذّذ .پَضص هَضَػی ایي هجوَػِ ضاهل تواهی سضتِ ّای ػلَم پایِ ،ػلَم کطاٍسصی ٍ فٌی – هٌْذسی ،پضضکی ٍ ػلَم
اجتواػی است.
قاتل رکش است کِ دستشسی داًطگاُ تِ  SCIENCE DIRECTتش اساس ّ IP ADDRESSا هی تاضذ ٍ ًیاصی تِ ٍاسد
کشدى ً password ٍ USER NAMEذاسد هگش ایٌکِ هقالِ هَسد ًظش ضوا دس هحذٍدُ رکش ضذُ ًثاضذ کِ دس آى صَست
اهکاى دستشسی ٍجَد ًخَاّذ داضت.
تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تا اًتخاب گضیٌِ  ٍ registerػضَیت دس  science directهی تَاًیذ یک پشٍفایل ضخصی ایجاد
کٌیذ ٍ اص اهکاًاتی هاًٌذ رخیشُ کشدى جستجَ ّا ،ایجاد لیستی اص ًطشیات هَسد ػالقِ ،سیستن آگاّی سساًی (ٍ )alerts
ایجاد تاسیخچِ جستجَ استفادُ کٌیذ ( .تِ کاستشاى تَصیِ هی ضَد کِ حتوا دس ایي قسوت ثثت ًام کٌیذ)
تَجِ :ػضَیت دس ایي قسوت ،اهکاى استفادُ اص هقاالتی کِ ًیاص تِ ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس داسًذ سا فشاّن ًوی کٌذ.
تشای دستیاتی تِ هقاالت هَسد ًظش دس ایي سایت دٍ سٍش ٍجَد داسد:
الف) جستجَ تش اساس کلیذ ٍاطُ
ب) هشٍس دس لیست هجالت
الف جستجَ تش اساس کلیذ ٍاطُ
جستجَ تش اساس کلیذ ٍاطُ تِ سِ سٍش صَست هی پزیشدquick search,basic search, advanced search :
 :Quick searchپس اص ٍسٍد تِ سایت  ،science directدس صفحِ اٍل گضیٌِ  quick searchهطاّذُ هی ضَد .دس ایي
قسوت کلوِ یا ػثاست جستجَی خَد سا ٍاسد کٌیذ .تَجِ داضتِ تاضیذ کِ دس ایٌجا ،اهکاى هحذٍد کشدى جستجَ دس فیلذّای
هختلف ٍجَد ًذاسد .ال ثتِ چٌاًچِ تخَاّیذ کلیذ ٍاطُ ّا حتوا دس کٌاس ّن جستجَ ضًَذ ،تایذ آًْا سا دس گیَهِ قشاس دّیذ .تشای
هثال چٌاًچِ دٍ کلوِ  depth ٍ vehicleسا تذٍى قشاس دادى دس گیَهِ جستجَ کٌیذ؛ سکَسد ّای صیادی سا تشای ضوا تاصیاتی
هی کٌذ ٍ اگش ّواى سا تِ صَست “ٍ ”vehicle depthا سد کٌیذ ضوا تِ سکَسدّایی کِ ایي دٍ کلوِ سا دس کٌاس ّن داسًذ
هحذٍد هی ضَد.

 :Basic searchتا اًتخاب گضیٌِ  searchدس صفحِ اٍل ایي ٍب سایت ،تِ عَس پیص فشض ٍاسد صفحِ basic
 searchهی ضَیذ .دس ایي صفحِ هی تَایٌذ جستجَی خَد سا دس فیلذّای هختلف اص قثیل authors, journal name,
 ٍ abstract, titleغیشُ هحذٍد کٌیذّ .وچٌیي هی تَاًیذ دس قسوت  ،subjectصهیٌِ هَضَػی ٍ دس قسوت  ،dateهحذٍدُ
سالی سا هطخص کٌیذ.
( تشای اًتخاب تیص اص یک صهیٌِ هَضَػی اص  ctrl+ clickاستفادُ ًواییذ).

 :Recall searchقثل اص استفادُ اص ایي گضیٌِ تایذ جستجَیی اًجام دادُ ٍ آى سا رخیشُ کٌیذ ( .رخیشُ جستجَ دس قسوت
ّای تؼذی تَضیح دادُ هی ضَد) .تا اًتخاب  recall searchدس صفحِ جستجَ ،لیست جستجَ ّای رخیشُ ضذُ سا
هطاّذُ هی کٌیذ.

هطاّذُ ًتایج
تؼذ اص جستجٍَ ،اسد صفحِ ًتایج هی ضَیذ کِ دس آى اعالػات کتاتطٌاختی هقالِ یؼٌی ػٌَاىًَ ،یسٌذُ ،هٌثغ آى ٍ لیٌکْای
 pdf ٍ full text ،links ،summaryهطاّذُ هی ضَد .تا ًتخاب لیٌک  summary plusچکیذُ ٍ اعالػات کتاتطٌاختی
هقالِ ،سئَس هغالة ،تصاٍیش ،اضکال ،جذاٍل ٍ هشجؼْای هقالِ سا هطاّذُ هی کٌیذ .لیٌک  full textهتي کاهل هقالِ سا تِ
صَست  htmlدس اختیاس ضوا قشاس م یذّذ ٍ لیٌک  pdfهتي کاهل هقالِ سا تِ صَست  pdfاسائِ هی دّذ.
دس ّویي صفحِ ( صفحِ ًتایج)  ،اهکاى هحذٍد کشدى جستجَی ضوا ٍجَد داسد .تشای ایٌکاس دس کادس search within
 resultsکلوِ ّای هَسد ًظش خَد سا ٍاسد کٌیذ ٍ جستجَ سا اداهِ دّیذ.
کادس  sort byاجاصُ هشتة کشدى ًتایج تش اساس هیضاى استثاط (  ٍ )relevanceیا تاسیخ (  )dateسا م یذّذ کِ الثتِ اگش
 dateسا اًتخاب کٌیذ ًتایج سا تش اساس جذیذتشیي هقاالت هشتة هی کٌذ.
 Article listلیست هقاالت ٍ اعالػات کتاتطٌاختی ًتایج سا تِ ضوا هی دّذ .تا اًتخاب  full abstractsچکیذُ کاهل سا
ّوشاُ تا اعالػات کتاتطٌاختی هقالِ هطاّذُ هی ًواییذ.

دس صفحِ ًتایج جستجَ ،چٌذ گضیٌِ دیگش سا ًیض هطاّذُ هی کٌیذ کِ تشای آضٌایی تا آًْا تِ عَس هختصش تَضیح دادُ هی
:ضَد
 :Edit searchتا اًتخاب ایي گضیٌِ تِ صفحِ جستجَ تش هی گشدیذ ٍ هی تَایٌذ جستجَی خَد سا اصالح کٌیذ.
 :Save searchتا اًتخاب ایي گضیٌِ ،هی تَاًیذ فشهَل جستجَی خَد سا رخیشُ کٌیذ.
 : Save as search alertهی تَاًیذ جستجَی خَد سا رخیشُ کٌیذ ٍ اص سیستن آگاّی سساًی یا ّواى  alertاستفادُ
کٌیذ ت ا تِ عَس هتٌاٍب ٍ تِ صَست اتَهاتیک جستجَی ضوا اجشا ضَد ٍ ًتیجِ آى تا پست الکتشًٍیکی تِ اعالع ضوا تشسذ.
( الثتِ دس  quick searchتِ جای ایي گضیٌِ ّا ،هی تَایٌذ  dearch formsسا هطاّذُ هی کٌیذ کِ ضوا سا تِ صفحِ
جستجَی هقذهاتی هی تشد).

 :Disply checked docsچٌاًچِ دس صفحِ ًتایج ،تؼذادی اص سکَسدّا سا تیک تضًیذ تا ًتخاب گضیٌِ display checked
ّ docsوِ سکَسدّای اًتخاب ضذُ سا دس یک صفحِ هطاّذُ خَاّیذ کشد.
 :Emil articlesتا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ سکَسدّای دلخَاُ خَد سا اًتخاب ٍ تشای دیگشاى اسسال ًواییذ.

 :Export citationsتا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ اعالػات کتاتطٌاختی هقاالت هَسد ًظش خَد سا هذیشیت ٍ جستجَی
خَد سا دس هحیغی غیش اص فضای  science directرخیشُ ًواییذ .دس ایي صفحِ ،سِ گضیٌِ تشای اًتخاب فشهتْای ٍجَد داسد:
 :Ris formatتا ًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ سکَسدّای دلخَاُ خَد سا دس هحیغی هثل  wordیا  notepadرخیشُ
ًواییذ.
 :Refworks direct exportتا ًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ سکَسدّای خَد سا دس فضای  refworkرخیشُ کٌیذ .تشای
ایٌکاس هی تَاًیذ اص دستشسی یکواِّ ایي سایت استفادُ کٌیذ ٍ ػضَ سایت ضَیذ .دس ایي فضا اهکاى ٍیشایص اعالػات ٍجَد
داسد.
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