مؼايوت تحقیقات ي فىايری
مذیریت اطالع رساوی ي کتاتخاوٍ مرکسی

Science Direct
راَىمای جست ي جً
 Science Directاص پایگاُ ّای اعالػاتی اًتطاسات الضٍیش وِ یه هدوَػِ ػلوی توام هتي استّ ،وَاسُ تشسسی ٍ واسضٌاسی
هی ضَدً .ضدیه تِ  26000ػٌَاى وتاب ٍ تیص اص  2500ػٌَاى هدلِ سا ضاهل هی ضَد .هطتول تش اتضاسّای خست ٍ خَی
سادُ ٍ پیطشفتِ ػلوی ،هحتَای یىذست ٍ یىپاسذ اص سایش هٌاتغ ػلوی تِ صَست صَتی ،تصَیشی ٍ هدوَػِ دادُ ّا است.
جست ي جً
دس هحیظ سایٌس دایشوت ضوا هی تَاًیذ خست ٍ خَی خَد سا تا استفادُ اص ًَاس خست ٍ خَی تاالی صفحِ آغاص وٌیذ .یا تِ
هٌظَس خست ٍ خَی تخصصی اص خست ٍ خَی پیطشفتِ استفادُ ًوائیذ.

 .1جست ي جًی سریغ :ولیذ ٍاطُ خَد سا دس فیلذ هٌاسة وشدُ ٍ آیىي سشذ سا اًتخاب ًوائیذ.
 .2جست ي جًی پیطرفتٍ  :تِ هٌظَس خست ٍ خَی تخصصی ٍ هَاسد خاظ ٍ یا دستشسی تِ تاسیخچِ خست ٍ خَ اص
ایي فیلذ استفادُ هی ضَد.
 .3جست ي جً در میان اوًاع مىاتغ :تِ عَس خاظ هی تَاى دس هیاى هدالت ػلوی ،وتاب ّا ،آثاس هشخغ ٍ یا تصاٍیش
خست ٍ خَ ًوَد.
 .4ػثاست خست ٍ خَ سا دس وادس خست ٍ خَ ٍاسد ًو َدُ ٍ فیلذ هَسد ًظش سا تؼییي ًوائیذ .هی تَاًیذ تِ عَس ّوضهاى
چٌذ ػثاست سا دس فیلذ ّای هختلف تا استفادُ اص ػولگشّای تَلی تا ّن تشویة ًوائیذ.
 .5هی تَاًیذ خست ٍ خَی خَد سا تِ هدالت ،وتاتْا ،هماالت تا دستشسی آصاد ،حَصُ هَضَػی ٍ سال اًتطاس پاالیص
ًوائیذ.
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استفادٌ از وتایج جست ي جً
 .1تؼذاد ًتایح تاصیاتی ضذُ سا ًطاى هی دّذ.
 .2تىظیم َطذار از طریق ایمیل ؛ ٌّگاهی وِ همالِ خذیذ هَسد دسخَاست ضوا تِ هدوَػِ اضافِ هی ضَد ،اص عشیك
ایي اهىاى آگاّی سساًی هی ضَد .ایي خذهت ًیاصهٌذ ػضَیت دس پایگاُ هی تاضذ.
 .3گسیىٍ مرتة سازی :تِ عَس پیص فشضً ،تایح تش اساس ستظ تٌظین هی ضَد.
 .4محذيد کردن وتایج تش اساس ًَع دستشسی :تا اًتخاب ایي گضیٌِ اًَاع دستشسی اص خولِ هماالت دستشسی آصاد ٍ
یا آسضیَ تاص سا هطاّذُ هی وٌیذ.
 .5اوتقال اطالػات کتاتطىاختی :تشای اسسال یه یا چٌذ همالِ تِ هٌَی  Ref work, Mendeleyیا سایش ًضم
افضاسّای هذیشیت هٌاتغ
 .6داولًد مته کامل تا فرمت PDF
 .7حق دسترسی  :هطاّذُ ایٌىِ آیا ًتایح تشای ضوا دس دستشس ّستٌذ .هتي واهل همالِ اص عشیك اضتشان یا دستشسی
آصاد ٍ یا آسضیَ تاص ٍ یا خشیذ هتي واهل هی تَاًذ دستشس پزیش تاضذ.
 .8اصالح فیلترً :تایح خست ٍ خَ سا هیتَاى هحذٍد تِ سال اًتطاس ،ػٌَاى ،هَضَع ٍ یا هحتَا هحذٍد ًوَد.
 .9وماش محتًای مقالٍ :تشای ًوایص هحتَای همالِ سٍی ػٌَاى همالِ ولیه وٌیذ ٍ فشهت  HTMLهمالِ سا اػن اص
چىیذُ یا هتي واهل هطاّذُ ًوائیذ.
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 .10اطالػات تکمیلی :هحتَای دستشسی ضاهل پایگاُ دادُ صهیٌِ ای ٍ فیلن ّای اسائِ ضذُ ًَیسٌذُ است.
ريش َای جستجً:


آگاّی اص سٍش واس هَتَس خستدَ ػلوی هفیذ ٍ اسصضوٌذ است.



ایي هَتَس خستدَ تِ حشٍف تضسي ٍ وَچه حساس ًیست.



ایي هَتَس خستدَ تِ اهالی اًگلیسی ٍ آهشوای لغات حساس ًیست.



ولوات چٌذ لسوتی وِ تیي آًْا فاصلِ است سا تا ّش دٍ لسوت ولوِ خستدَ ًوائیذ.



تِ هٌظَس خستدَ اصغالحات هی تَاًیذ اص ػالهت" " استفادُ ًوائیذ.



دس ایٌدا ًَع خستدَی فاصی خَاّذ تَد ٍ هفشد ٍ خوغ /حشٍف تضسي ٍ وَچه /اهالی اًگلیسی ٍ آهشیىایی ػالئن ٍ
ًَیسِ ّای ػام دس ًظش گشفتِ هی ضَد( ضاهل هَاسد فَق ًیض هی ضَد)



ػالهت ؟  :تٌْا یه واساوتش هی تَاًذ خایگضیي ػالهت سَال ضَد.

 هی تَاًیذ اص ػالهت { } استفادُ ًوائیذ .دس ایٌدا خستدَ دلیماً آى چیضی است وِ ضوا دس تیي ػالهت ٍاسد ًوَدُ
ایذ.
Wildcards
 ػالهت* ّ :ش تؼذاد واساوتش هی تَاًذ خایگضیي ػالهت ستاسُ ضَد.


اپشاتَسّای هٌغمی هداٍستی



 :ANDخستدَی هماالت تشای ّش دٍ ٍاطُ



 :ORخستدَی هماالت تشای یه یا ّش دٍ ٍاطُ



 :AND NOTخست ٍ خَ تشای هماالتی وِ وِ حاٍی ولواتی تِ ضشح صیش ًوی تاضذ.




 :W/Nخست ٍخَ تِ هٌظَس حذاوثش تؼذاد ولوِ تیي دٍ ٍاطُ هحذٍد ،هثال  5/Wیؼٌی ولواتی وِ حذاوثش ولوِ
تیي آًْا فاصلِ است.
 :PRE/nخستدَی دٍ ٍاطُ ای وِ اٍلی همذم تش دٍهی تاضذ .هثالً  PRE/3هماالتی سا تاصیاتی هی وٌذ وِ ولوِ اٍل
همذم تش دٍهی تا فاصلِ  3یا ووتش آهذُ تاضذ.

مؼايوت تحقیقات ي فىايری
مذیریت اطالع رساوی ي کتاتخاوٍ مرکسی

مىاتغ مىتطر ضذٌ
 .1فْشست هٌاتغ هٌتطش ضذُ دس پایگاُ تِ تفىیه ػٌَاى هدالت ٍ وتاتْا لاتل هطاّذُ هی تاضذ.
 .2فیلتش فْشست هغالة تاصیاتی ضذُ
 .3تشاساس هَضَع
 .4تش اساس فْشست الفثایی
 .5تشاساس اًَاع دستشسی
 .6تِ هٌظَس ًوایص صفحِ ػٌَاى هدلِ یا وتاب تش سٍی ایي گضیٌِ ولیه ًوائیذ.

صفحٍ اصلی مجلٍ

درتارٌ مجلٍ:
ضوا هی تَاًیذ دس ایي گضیٌِ اعالػاتی دستاسُ هدلِ تذست آٍسیذ اص خولِ داهٌِّ ،یأت تحشیشیِ ،ضشیة تاثیش ٍ ....
فُرست مقاالت یک ضمارٌ از مجلٍ :تِ عَس پیص فشض فْشست هٌذسخات آخشیي ضواسُ هدلِ ًوایص دادُ هی ضَد.
ومایاوگر فُرست :ضواسُ هَسد ًظش هدلِ ای است وِ اًتخاب ًوَدُ ایذ.
اوتخاب مجالت در دست چاپ
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مقاالت دسترسی آزاد سا ًوایص هی دّذ.
سطح دسترسی تٍ مقاالت  :تِ هؼٌای ایٌىِ هی تَاًذ هماالت سا تش حسة هیضاى دستشسی تِ هحتَای همالِ فیلتش ًوَد ایٌىِ
هَسد اضتشان ساصهاى ها تاضذ یا ًِ /دستشسی آصاد /آسضیَ هدالت دستشسی آصاد ٍ یا دستشسی تِ چىیذُ /یا ایٌىِ گضیٌِ لاتل
خشیذاسی فؼال تاضذ.
ارسال اطالػات کتاتطىاختی مقالٍ :تِ هٌظَس اًتمال اعالػات وتاتطٌاختی همالِ تِ هٌَی تا  Refworksفشهت استٌادی
خاظ
داولًد فرمت پی دی اف
دریافت  Alertي RSS
دریافت َطذار مقالٍ جذیذ
دریافت  RSSدس صَست اضافِ ضذى همالِ خذیذ
دریافت  RSSدس صَست اضافِ ضذى همالِ دستشسی آصاد تِ هدوَػِ ای خذهت ًیاصهٌذ ػضَیت دس ٍب سایت است.
ومایص صفحٍ مقالٍ :تا ولیه سٍی ػٌَاى همالِ هی تَاى فشهت  HTMLهمالِ سا اػن اص چىیذُ یا هتي واهل هطاّذُ ًوائیذ.
ارسال آوالیه مقالٍ :تِ هٌظَس اسسال همالِ ضوا هی تَاًیذ اص لیٌه اسسال آًالیي استفادُ ًوائیذ.

صفحٍ اصلی کتاب

 .1اعالػات وتاب :تِ هٌظَس وسة اعالػات تیطتش ٍ تىویلی دس تاسُ وتاب هی تَاًیذ اص ایي لیٌه استفادُ ًواییذ.
اعالػات دستاسُ ػٌَاى /هخاعثاى.... ٍ /
 .2تَصیف وتاب :تِ هٌظَس تطشیح ایٌىِ آیا وتاب تا تماضای ضوا استثاط داسد.
 .3فْشست هٌذسخات وتاب :تِ هٌظَس دسیافت اعالػات تیطتش دس استثاط تا هحتَای وتاب
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خًاوذن یک مقالٍ:
 .1حشوت ٍ هشٍس اص سٍی تذًِ یه همالِ
 .2استفادُ اص چْاسچَب ولی همالِ تِ هٌظَس دستشسی تِ تخص خاظ اص همالِ هثل خذاٍل ،فْشست هٌاتغ ،تحث ٍ ....
 .3هماالت تَصیِ ضذُ خْت هغالؼِ تیطتش اص عشف سایٌس دایشوت
 .4پیذا وشدى هماالتی وِ تِ همالِ هَسد ًظش استٌاد دادُ اًذ.
 .5وتاتْای هتثظ تا هَضَع همالِ هَسد ًظش
 .6تؼاهل تا هحتَای ًَآٍساًِ
 .7استفادُ اص اتضاس داًلَد دس فشهت  PDFهمالِ
 .8اًتمال اعالػات تِ ًشم افضاس هذیشیت هٌاتغ هاًٌذ Mendelay
 .9تِ هٌظَس داًلَد همالِ دس سایش فشهت ّا استفادُ هی ضَد.
يیژگی َای ضخصی سازی ي خذمات آگاَی رساوی جاری (َطذار)

مؼايوت تحقیقات ي فىايری
مذیریت اطالع رساوی ي کتاتخاوٍ مرکسی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اگش ضوا دس حال حاضش ًام واستشی ٍ ولوِ ػثَس داسیذ تش سٍی گضیٌِ  Sign inولیه ًوائیذ.
اگش اضتشان گزاسی اعالػات تا واهپیَتش اهىاى پزیش ًثَد ضوا هی تَاًیذ تا فؼال وشدى گضیٌِ Remember me
ًام واستشی ٍ پسَسدتاى سا دس سیستن رخیشُ ًواییذ.
اگش ولوِ ػثَستاى سا فشاهَش وشدیذ تش سٍی گضیٌِ  username or password Forgottenولیه ٍ آدسس
ایویلتي سا وِ ٌّگام ػضَیت استفادُ وشدُ ایذ؛ ٍاسد ًوائیذ.
ٌّگام ٍسٍد تِ سایت ،ضوا لادس تِ استفادُ اص اهىاًات ریل خَاّیذ تَد:
هذیشیت آگاّی سساًی خاسی
تغییش پسَسد
سٍصآهذ ساصی یا تِ سٍص سساًی خضئیات ٍ تٌظیوات ضخصی
دس صَست ػذم ػضَیت :تشای ػضَیت تِ ػٌَاى یه واستش خذیذ تش سٍی  Not Registerولیه ٍ اعالػات الصم سا
ٍاسد ًواییذ.
هذیشیت آگاّی سساًی خاسی (ّطذاس) :دس صفحِ هذیشیت ّطذاسّا ضوا هی تَاًیذ هَضَع هدالت سا اًتخاب ٍ آى سا
خستدَ ًواییذّ .وچیي تِ ساحتی هی تَاًیذ تِ تغییش ،رخیشُ ٍ حزف ّطذاسّا تذٍى خاسج ضذى اص صفحِ تپشداصیذ.

دسترسی آزاد
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 .1خستدَی فْشستی اص هدالت دستشسی آصاد :ضوا هی تَاًیذ تِ فْشستی اص هدالت دستشسی آصاد اص صفحِ سایٌس
دایشوت تا ولیه وشدى لیٌه  View Open Access Journalدستشسی پیذا وٌیذ.
 .2خست ٍ خَی فْشستی اص هدالت داسای هماالت دستشسی آصاد :هطتول تش  56هدلِ دستشسی آصاد ٍ آیتن ّایی تشای
ًَیسٌذگاى خْت اًتطاس هماالت دستشسی آصاد دس تیص اص  1600هدلِ است.
خست ٍ خَی فْشستی اص هدالت دس صفحِ اصلی سایٌس دایشوت تا ولیه وشدى لیٌه View all publication with
 open access articleاهىاى پزیش است
دس صفحِ فْشست هٌاتغ هتطشضذُ هی تًَیذ ًتایح خَد سا تِ فیلتشّایزیل هحذٍد ًواییذ:
 .3هٌاتغ اضتشاوی ٍ توام هتي
 .4هدالت دستشسی آصاد
 .5هدالت هطتول تش هماالت دستشسی آصاد
ًَ .6ع دستشسی
 .7اگش ضوا تشخیح هی دّیذ وِ فمظ لیستی اص هماالت دستشسی آصاد هطاّذُ وٌیذ ،تِ خست ٍ خَی پیطشفتِ ًیاص
خَاّیذ داضت.
 .8ػثاست خستدَ سا ٍاسد وٌیذ ٍ تا فؼال وشدى گضیٌِ هماالت دستشسی آصاد خستدَی خَد سا پاالیص ًواییذ.

