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  :روش جهت جستجو در این پایگاه فراهم شده است که عبارتند از 

  و جستجوي تخصصی

و  در روش جستجوي سریع کلمه یا عبارت جستجو را در کادر جستجو وارد می کنیم، جستجوي ما در تمام فیلدها

در صورت دانستن عنوان مجله یا کتاب، شماره ، 

 . جلد و صفحه  می توان اطالعات آن را نیز براي بدست آوردن نتایج مرتبط تر در کادرهاي مربوطه وارد کرد

Advanced search  استفاده می کنیم.  

  .به صورت همزمان ارجحیت دارد

وارد کنید و اگر در هر کادر جستجو دو کلمه 

 AND ،OR و AND NOT  استفاده

 .محدود نمایید تصاویر می توانید منابع جستجوي خود را به مجالت، کتابها و

جستجوي خود را مشخص کنید و اگر تمایل داشتید که در چند 

 crtl+click می توانید . انتخاب کنید

 .وجود دارد  SDویر اعم از نمودار، جدول ، عکس و  ویدئو در

مچون دانلود سایز کامل، د از گزینه هاي امکانات تصاویر ه

در متن مقاله بهره مند      pptبا کیفیت باال و همچنین تهیه اسالید 

  .امکان دانلود ویدئو  در این پایگاه وجود دارد

Expert search  یا جستجوي کارشناس

  :شود

، امکان جستجوي نام ناشر یا ژورنال ، 

کلمات  city :مثال(هاي جمع کلمات با قاعده 

کلماتی که معموال   stop words، در بر گرفتن 

قرار بگیرند تا در جستجو محسوب 

ذکر  اطالعات دقیق تر و راهنماي نحوه جستجو در آن در قسمت 

وجود دارد که می توان از فیلترهاي موجود در آن جهت محدود 

  

  نحوه دسترسی

  :آدرس هاي دانشگاه با آدرس مستقیم ذیل

https://www.sciencedirect.com  

 VPNآدرس هاي دانشگاه از طریق سیستم 

ScienceDirect    
    

Sciencedirect  روش هاي جستجو در

روش جهت جستجو در این پایگاه فراهم شده است که عبارتند از 

و جستجوي تخصصی جستجوي ساده ، جستجوي پیشرفته

در روش جستجوي سریع کلمه یا عبارت جستجو را در کادر جستجو وارد می کنیم، جستجوي ما در تمام فیلدها

در صورت دانستن عنوان مجله یا کتاب، شماره ، .انجام خواهد شد) authors(و نویسندگان

جلد و صفحه  می توان اطالعات آن را نیز براي بدست آوردن نتایج مرتبط تر در کادرهاي مربوطه وارد کرد

Advanced searchجهت انجام جستجوي دقیق تر و نظام یافته تر از  

  :سربرگ هاي موجود در جستجوي پیشرفته عبارتند از 

به صورت همزمان ارجحیت دارد منابعجستجو در همه 

وارد کنید و اگر در هر کادر جستجو دو کلمه در هر یک از کادر هاي جستجو، کلمه جستجو را 

 .وارد کنید آن را به عنوان یک عبارت در نظر می گیرد

ANDدر روش جستجوي پیشرفته شما می توانید از عملگرهاي

می توانید منابع جستجوي خود را به مجالت، کتابها و

جستجوي خود را مشخص کنید و اگر تمایل داشتید که در چند  (subject) ضوع

 crtl+clickموضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از

 .جستجوي خود را از لحاظ زمانی محدود کنید

ویر اعم از نمودار، جدول ، عکس و  ویدئو دراامکان جستجو در انواع تص

images د از گزینه هاي امکانات تصاویر همی توانی

با کیفیت باال و همچنین تهیه اسالید  و ویدئوها

امکان دانلود ویدئو  در این پایگاه وجود دارد       

 Expert 

Expert searchجستجوي تخصصی شکل تخصصی تر جستجوي پیشرفته 

شود-اشاره می این نوع جستجو در این جا به برخی امکانات

search terms ) امکان جستجوي نام ناشر یا ژورنال ، )اصطالحات خاص و برگزیده ،

هاي جمع کلمات با قاعده  براي جستجوي صورت جستجوي نام نویسنده خاص،

city, cities, city's, cities در بر گرفتن ) .را نیز بازیابی می کند ،

قرار بگیرند تا در جستجو محسوب  "یا  {و باید داخل ) (…,by,an.,so,ofمانند 

اطالعات دقیق تر و راهنماي نحوه جستجو در آن در قسمت 

وجود دارد که می توان از فیلترهاي موجود در آن جهت محدود  refineدر صفحه نتایج جستجو ستون 

 .کردن مجدد نتایج استفاده کرد

  نرم افزارهاي رفرنس  نویسی  هایی چون 

  دانلود مقاالت گروهی 

  ارتباط و تاریخ نشرمرتب سازي بر اساس میزان 

 )ساده

  )Advanced Search( جستجوي پیشرفته
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  ScienceDirect آشنایی با
  

جهانی در زمینه 

ها متخصص در 

به بازار عرضه شد، از یک پایگاه اطالعاتی وب از مجالت الکترونیکی الزویر به بزرگترین 

به وسیله این پایگاه ، 

 مقاله میلیون 

بسیاري از مقاالت این پایگاه پس از مرور و بررسی و پیش از انتشار به 

بیوشیمی، ژنتیک وزیست 

(Decision 

ایمنی  

فارماکولوژي، 

  دامپزشکی و علوم دامی

ها تنظیم شده است و 

این پایگاه ضمن اینکه 

از امکاناتی 

My Favorite Journals and Book 

Citation Alerts  و

، امکان استفاده از مقاالتی که نیاز به نام کاربري و رمز عبور دارند 

می توان به بررسی 

دسترسی کامل ، آرشیو یا مجالت 

                                          

روش هاي جستجو در

روش جهت جستجو در این پایگاه فراهم شده است که عبارتند از  3

جستجوي ساده ، جستجوي پیشرفته

   

در روش جستجوي سریع کلمه یا عبارت جستجو را در کادر جستجو وارد می کنیم، جستجوي ما در تمام فیلدها

و نویسندگان) Title(عنوان  نیز در

جلد و صفحه  می توان اطالعات آن را نیز براي بدست آوردن نتایج مرتبط تر در کادرهاي مربوطه وارد کرد

  

  

  

جهت انجام جستجوي دقیق تر و نظام یافته تر از   

سربرگ هاي موجود در جستجوي پیشرفته عبارتند از 

  

   

جستجو در همه براي  All سر برگکاربرد 

در هر یک از کادر هاي جستجو، کلمه جستجو را  

وارد کنید آن را به عنوان یک عبارت در نظر می گیرد

در روش جستجوي پیشرفته شما می توانید از عملگرهاي 

می توانید منابع جستجوي خود را به مجالت، کتابها و. نمایید 

ضوعمی توانید مو 

موضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از

جستجوي خود را از لحاظ زمانی محدود کنید

امکان جستجو در انواع تص 

imagesدر جستجوي  

و ویدئوها ویرادانلود تص

 . شوید

       

 جستجوي تخصصی

شکل تخصصی تر جستجوي پیشرفته 

در این جا به برخی امکاناتکه  نام دارد

search termsامکان انتخاب 

جستجوي نام نویسنده خاص،

city, cities, city's, cities 

مانند ( قابل جستجو نیستند 

اطالعات دقیق تر و راهنماي نحوه جستجو در آن در قسمت  …و  شوند

 .ه استشد

  صفحه نتایج
در صفحه نتایج جستجو ستون 

کردن مجدد نتایج استفاده کرد

  :ات امکان 

 دریافت خروجی 

دانلود مقاالت گروهی  

مرتب سازي بر اساس میزان  

  

ساده(جستجوي سریع

جستجوي پیشرفته

س: گردآوري و تدوین 
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آشنایی با                                 سمنان استان
  

               کتابخانه                                                        

شروع  (Lowys Elsevier)زمانی که لوئیس الزویر

یکی از اولین ناشرانی است که 

 Elsevier نویسندگانی که با .

، (Scaliger)همکاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند که می توان از اسکالیجر

 (Descaنام برد.  

جهانی در زمینه   onlineبیش از یک چهارم اطالعات 

ها متخصص در  یک منبع اطالعاتی مهم و ضروري براي میلیون

به بازار عرضه شد، از یک پایگاه اطالعاتی وب از مجالت الکترونیکی الزویر به بزرگترین 

  (STM Literature) به وسیله این پایگاه ، .تکامل یافته است

میلیون  13یش از ب کتاب و 33000مجله علمی، فنی، پزشکی ، 

بسیاري از مقاالت این پایگاه پس از مرور و بررسی و پیش از انتشار به 

بیوشیمی، ژنتیک وزیست  ،هنرها و علوم انسانی  ، 

 Decision)علوم تصمیم گیري ،شیمی ،مهندسی شیمی 

 ،محیط زیست  ، مهندسی،انرژي  ،اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی 

فارماکولوژي،  ،پرستاري ،علوم اعصاب  ،ی و دندانپزشکی 

دامپزشکی و علوم دامی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی 

Health Sciences ،1776  عنوان می باشد .  

دسترسی به کتاب ها امکان پذیر 

 .نیست

ScienceDirect  بر اساسIP Address  ها تنظیم شده است و

این پایگاه ضمن اینکه در ) Register( ولی با عضویت

از امکاناتی  )My Profile(ایجاد یک پروفایل شخصی

 My Favorite Journals and Book(مانند ذخیره کردن جستجو ها، ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه

Search Alerts ،Journal Issue Alerts  وCitation Alerts

 .و ترکیب کردن جستجوها با هم استفاده کنید

، امکان استفاده از مقاالتی که نیاز به نام کاربري و رمز عبور دارند 

می توان به بررسی  Books   و Journals  و یا کلیک بر روي لینک هاي 

دسترسی کامل ، آرشیو یا مجالت (و مرور در عناوین کتب و ژورنال ها و ارزیابی نوع دسترسی آن ها 

  .ل کتاب ها پرداختو، جستجو در ژورنال خاص و آرشیو آن و نیز فص

                                          Books    journals

health science                                   

  .در آمستردام هلند می باشد

استان و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

 معاونت آموزشی و پژوهشی 

کتابخانه                                                                             

Elsevier   زمانی که لوئیس الزویر 1580در سال

یکی از اولین ناشرانی است که  Elsevier .مطرح شد به فروختن کتاب به دانشجویان کرد

نویسندگانی که با .به چاپ مجالت علمی و شرح وقایع علمی پرداخته است

همکاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند که می توان از اسکالیجر

 (Galileo) اراسموس، (Erasmus)  و دکارت(Descartes) 

Sciencedirect   به عنوان یکی از محصوالتElsevier   بیش از یک چهارم اطالعات

یک منبع اطالعاتی مهم و ضروري براي میلیونSD.هاي علوم ، فنی و پزشکی را ارائه می کند

  . سراسر جهان است

به بازار عرضه شد، از یک پایگاه اطالعاتی وب از مجالت الکترونیکی الزویر به بزرگترین  1997در  

 (STM Literature)فراهم کننده جهانی از متون علمی، فنی و پزشکی

مجله علمی، فنی، پزشکی ،  2500کاربران در حال حاضر به بیش از 

بسیاري از مقاالت این پایگاه پس از مرور و بررسی و پیش از انتشار به . دسترسی پیدا می کنند 

  . قابل دسترس هستند  onlineشکل چاپی ، به صورت 

  حوزه هاي موضوعی 
 کشاورزي و علوم زیستی: آن عبارتند از پوشش موضوعی

مهندسی شیمی  ،تجارت، مدیریت و حسابداري  ،شناسی مولکولی 

اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی  ،زمین و علوم سیاره اي  

ی و دندانپزشکی پزشک ،ریاضیات ،علوم مواد  ،شناسی و میکروبیولوژي 

روانشناسی  ،فیزیک و ستاره شناسی  ، سم شناسی و علوم دارویی

Health Sciencesدر حوزه ) مجله و کتاب(در حال حاضر تعداد عناوین 

  

   

دسترسی به کتاب ها امکان پذیر  در این پایگاه: توجه

نیست

ScienceDirectبا توجه به اینکه دسترسی به :  

ولی با عضویت ،ندارد passwordو  user nameاحتیاجی به وارد کردن 

ایجاد یک پروفایل شخصی عضو می شوید با  Elsevierهمزمان در سایر پایگاه هاي

مانند ذخیره کردن جستجو ها، ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه

alerts (Search Alerts(سیستم آگاهی رسانی 

و ترکیب کردن جستجوها با هم استفاده کنید )search history(چه جستجو 

، امکان استفاده از مقاالتی که نیاز به نام کاربري و رمز عبور دارند پایگاهعضویت در این : توجه

  .را فراهم نمی کند

و یا کلیک بر روي لینک هاي  Browseاز طریق 

و مرور در عناوین کتب و ژورنال ها و ارزیابی نوع دسترسی آن ها 

، جستجو در ژورنال خاص و آرشیو آن و نیز فص)

journals 

publications by subjectBrowse   

Browse publications by title                               health science

در آمستردام هلند می باشد  Elsevierشعبه اصلی

دانشگاه علوم پزشکی            

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر           

معاونت آموزشی و پژوهشی            

                     

 Elsevierنام شرکت 

به فروختن کتاب به دانشجویان کرد

به چاپ مجالت علمی و شرح وقایع علمی پرداخته است

همکاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند که می توان از اسکالیجر

 (Galileo)وئگالیل

  

 Sciencedirect

هاي علوم ، فنی و پزشکی را ارائه می کند

سراسر جهان است

 

  

 

 SD از زمانیکه

فراهم کننده جهانی از متون علمی، فنی و پزشکی

کاربران در حال حاضر به بیش از 

 بازنگري شده

شکل چاپی ، به صورت 

حوزه هاي موضوعی 
پوشش موضوعی

شناسی مولکولی 

Sciences) ، 

شناسی و میکروبیولوژي 

سم شناسی و علوم دارویی

در حال حاضر تعداد عناوین 

 عضویت

احتیاجی به وارد کردن 

همزمان در سایر پایگاه هاي

مانند ذخیره کردن جستجو ها، ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه

Series ( سیستم آگاهی رسانی و

چه جستجو ایجاد تاریخ

توجه

از طریق 

و مرور در عناوین کتب و ژورنال ها و ارزیابی نوع دسترسی آن ها 

)دسترسی باز
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