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SciVerse             
 

        ،Elsevierچرا شرکت 
را ایجاد  SciVerse پایگاه

  نموده است؟

 3000طی مذاکراتی با بیش از  ، Elsevier،  2008در آغاز سال  •
پژوهشی و توسعه دهنده هاي نرم افزاري  پژوهشگر، کتابدار

اقدام به تشخیص و تعیین موانعی که جامعه علمی با آن مواجه 
به این نتیجه رسید که پژوهشگران به  Elsevier. است ، نمود

روش بهتري براي جستجو، یافتن، ذخیره ، اشتراك گذاري و 
استفاده مجدد داده ها دارند که این مسئله مهمی در راستاي 

توسعه دهندگان نرم افزاري نیازمند  . قیقات فردي آن هاستتح
دسترسی به دادهاي پژوهشی هستند تا قادر به گسترش کاربري 

کتابداران . ن ها می کندآهایی باشند که بیشترین کمک را به 
جهت افزایش حجم و ظرفیت مجموعه اي که در حال حاضر در 

رمایه  و مفید بودن کتابخانه هاي خود دارند ، و اثبات  برگشت س
 .،تحت فشار هستند  SciVerseسرمایه گذاري در خرید 

SciVerse یک پایگاه  ي این نیاز ها را با ارائهي قصد دارد همه
خواهد ساخت ، مقدور گروه را  3جدید که همکاري میان این 

  .مرتفع نماید 

• Elsevier  پایگاه جدیدي را براي مطالب و محتواهاي علمی ایجاد
که نشانه گیري آن به سوي ضروري ترین نیازهاي  نموده

پژوهشگران و کارشناسان علوم کتابداري و اطالع رسانی جهت 
ارزش بیشتر براي منابع : هدف . حمایت از آن ها می باشد 

این . اشتراکی و صرف زمان کوتاه تر در یافتن دیدگاه هاي جدید 
  .نام دارد SciVerseپایگاه  

یان منابع داده که در حال ایجاد شدن هستند تعداد به ظاهر بی پا •
به شکل فزاینده اي روش یافتن و استفاده از اطالعات خاص و با 
کیفیتی که منجر به پیشرفت هاي علمی می شود را دشوار ساخته 

شده که   SciVerseاین مسئله باعث ایجاد و راه اندازي . است 
دائما در حال دسترسی بی نظیر به حجم اطالعات  ي ارائه دهنده

گسترش جهان و راه حل منجر به یافتن بیشتر با جستجوي کمتر 
 .  می باشد

SciVerse چیست؟ 

SciVerse  یک پایگاه بی نظیر براي متون و محتواي علمی معتبر و
است که به جریان یافته هاي علمی شتا ب و  يدکاربربرنامه هاي 

  .  سرعت می بخشد

و منابع هدف  ScienceDirect, Scopus, SciTopicsنتیجه ي ادغام 
Web  با جامعه برنامه هاي

 کاربردي پیشرفته ي 

SciVerse  یک پایگاه ،
پیشگام و پیشروست که 

داده هاي ما  ي ارائه دهنده
به  به شما و راه شما

   . ستشما

   کتاب 11000مجله و  2500 •

   افزایش تقریبی بیش از نیم میلیون داده در هر سال •

نسخه هاي دیجیتالی شده از محتواي مجالت دربرگیرنده  •
   1995منتشره از سال 

   1823از سال  the lancetپوشش مجله  •

  چیست؟ SciVerseامکانات جدید 

o  یک ثبت نام براي همه محصوالتSciVerse  
o  یک جستجو براي استفاده ازSciVerse Hub  و سه نرم

  : افزار جدید
 بخش روش شناسی برنامه کاربردي جستجو -

 کاربردي تطبیقیادراك و فهم برنامه  -

 برنامه کاربردي جستجوي نویسندگان پرکار  -

o قابلیت همکاري توسعه یافته میان SciVerse Scopus و                       
SciVerse ScienceDirect      

o  جستجوي تصاویر درSciVerse ScienceDirect  

قابل  SciVerseچه محصوالتی در پایگاه 
  باشند؟دسترس می 

اطالعات پژوهشی مورد نیاز خود را با یک کلیک  
 . پیدا کنید SciVerse Hubبر  

SciVerse Hub  کلید شما
براي انجام جستجوهاي 

منبع  3جامع در 
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ScienceDirect ،Scopus و محتواي وب است :  

o  دسترسی به همه منابع اشتراکی و محتواي وب با
 یک کلیک

o  ارتباط و بدون نتایج مرتب شده براساس میزان
 تکرار

o  استفاده از برنامه هاي کاربردي در محتواي جامع
SciVerse Hub 

 

دسترسی به مقاالت تمام متن مروري  از طریق     
ScienceDirect SciVerse            

به دنبال محتواي علمی قابل اطمینان 
پایگاه علمی  و معتبر هستید؟

SciVerse ScienceDirect  
میلیون  10بیش از  ي دربرگیرنده

  :مجله و فصل کتاب می باشد ي مقاله

o  کتاب 11000مجله و  2500بیش از 

o افزایش تقریبی بیش از نیم میلیون داده در هر سال 

o 1823بایگانی شماره هاي پیشین مجالت از سال 

     
  

جستجو در میلیون ها چکیده وفهرست نمایه با  
SciVerse Scopus  

          

SciVerse Scopus  بزرگترین
پایگاه جهانی چکیده ها و 

استنادها از مقاالت مروري و 
 : نشریات با کیفیت وب می باشد

 : هچکید % 70شامل  میلیون مدرك 46دربرگیرنده * 

o 25 1995 سال میلیون مدرك با استنادات از 

o 21  1823میلیون مدرك از سال 

 

از محتواي  %70ناشر جهانی با  5000از  عنوان 19500بیش از  *
  : منابع بین المللی

o 18500 1800شامل (ژورنال به دقت بازبینی شده 
 )مجله با دسترسی آزاد

o 425 عنوان انتشارات تجاري 

o 325 سري کتاب 

o 250 خالصه کنفرانس ها 

 

 میلیون مقاالت کنفرانس ها از خالصه مقاالت و مجالت 4. 8شامل *

ر جستجوي میلیون صفحه علمی وب که توسط موتو 325شامل * 
scirus نمایه شده است. 

  مرکز ثبت اختراع 5میلیون مدرك ثبت اختراع از 24. 8شامل * 

ارائه دهنده ابزار پیشرفته جهت پیگیري، آنالیز و جستجوي *
 )نموداري(تصویري 

  

  

 SciVerse Applications   
  

SciVerse Applications  ــک یــ
ــده   فروشــگاه و شــبکه توســعه دهن

ست که جامعـه علمـی را مجـاز بـه     ا
ــتفاده از    ــافتن و اسـ ــاختن ، یـ سـ
برنامه هاي کـاربردي اي کـه تجربـه    
پژوهشی را ارتقاء مـی بخشـد، مـی    

پژوهشــــگران و  SciVerse Applicationsاز طریــــق .نمایــــد
ــتجوي   ــد جس ــی توانن ــداران م ــورت   SciVerseکتاب ــه ص ــود را ب خ

ــا    ــد و ب ــات را دریابن ــافتن اطالع ــد،  پروســه ی ــواه انجــام دهن دلخ
توسعه دهندگان نـرم افـزاري جهـت ایجـاد برنامـه هـاي کـاربردي        

  .جدید با وسعت جهانی ، همکاري کنند

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  مرکز آموزشی درمانی فاطمیه

  

 Sciverse  
  
  
  کاشیان. س :ترجمه و گردآوري

  کارشناس کتابداري و اطالع رسانی
 1390 دنفسا


