راهنماي پايگاه اطﻼعاتي ساينس دايركت

تاريخچه Elsevier
نام شركت  Elsevierدر سال  ،١٥٨٠زماني كه لوئيس الزوير شروع به فروختن كتاب به دانشجويان كرد مطرح شد . Elsevierيكي از اولين ناشراني است كه
به چاپ مجﻼت علمي و شرح وقايع علمي پرداخته است .شعبه اصلي  Elsevier Scienceدر آمستردام هلند است .شركت  Elsevierيك ناشرچند رسانه اي
پيشرو مي باشد كه محصوﻻت و خدمات علمي ،فني پزشكي را در سراسر دنيا منتشر مي كند .از جمله اين خدمات مي توان به پايگاه ساينس دايركت اشاره كرد.
در آرم الزوير كه يكي از معروفترين تصاوير دنيا شده است ،پيرمردي مشاهده ميشود كه در حال چيدن انگور از يك تاك است كه اين تاك به دور يك درخت
نارون پيچيده است .در بخش ديگر تصوير نوشتهاي مشاهده ميشود كه به معني “تنﻬا نه” است .در تاريخچه رسمي الزوير آمده است كه اين تصوير نشانگر رابطه
ناشر و محقق است .درخت نارون نماد ناشر است كه بايد يك حمايت مستحكم براي تاك كه نماد محقق است ايجاد كند تا ميوه توليد شود.

ﭼگﻮﻧه ﺑه ساينس دايركت دسترسي پيدا كنيم؟
پايگاه اطﻼعاتي ساينس دايركت در داﻧشگاه سمنان هم از طريق  IP baseو VPNمرﺑﻮط ﺑه كارﺑران داﻧشگاه در محيط داﻧشگاه و هم از طريق
خارج داﻧشگاه قاﺑل دسترسي مي ﺑاشد .كارﺑراﻧي كه مي خﻮاهند خارج داﻧشگاه از اين پايگاه اطﻼعاتي ﺑهره مند شﻮﻧد مي تﻮاﻧند از روش ذيل
كه ﺑه آن  Externalگفته مي شﻮد ،استفاده ﻧمايند
ورود ﺑه سايت http://internet.semnan.ac.ir/

پس از دريافت كاﻧكشن مرﺑﻮطه و ﻧصب ﺑرﻧامه  vpnاكسترﻧال مي تﻮاﻧيد از تمامي مناﺑع علمي داﻧشگاه هماﻧگﻮﻧه در

محيط داﻧشگاه حضﻮر داريد استفاده ﻧماييد.

اين ناشر در سال هاي بعد از آغاز فعاليت رسمي خود ،گسترش بسيار زيادي داشته است كه از جمله آن مي توان به ساينس دايركت و
Scopusاشاره كرد.

ساينس دايركت
ساينس دايركت سرويس اطﻼعات الكترونيكي براي دسترسي به مجﻼت تمام متن علمي از انتشارات  Elsevierاست .پايگاه ساينس

دايركت در بر گيرنده موارد زير است:


بيش از يك چﻬارم اطﻼعات علمي دنيا در زمينه فني مﻬندسي و پزشكي بصورت آنﻼين



بيش از  ٣٧٠٠مجله علمي داوري شده



بيش از  ٢٥٠٠٠كتاب



بيش از  ١٣ميليون مقاله تمام متن



دسترسي به اطﻼعات مقاﻻت مربوط به شماره هاي قديمي مجﻼت از جلد اول



دسترسي به اطﻼعات مقاﻻت در حال چاپ



امكان دسترسي به ميزان استنادات مقاﻻت از طريق اتصال به بانكScopus

در پايگاه اطﻼعاتي ساينس دايركت ،موضوعات به چﻬار دسته اصلي شاملLife ، Physical Sciences and Engineering
 Health Sciences ،Sciencesو  Social Sciences and Humanitiesتقسيم شده اند .پوشش موضوعي آن عبارتند از:
كشاورزي و علوم زيستي ،هنرها و علوم انساني ،بيوشيمي ،ژنتيك وزيست شناسي مولكولي ،تجارت ،مديريت و حسابداري ،مﻬندسي
شيمي ،شيمي ،علوم تصميم گيري ،زمين و علوم سياره اي ،اقتصاد ،اقتصاد سنجي و مالي ،مﻬندسي ،محيط زيست ،ايمني شناسي و

ميكروبيولوژي ،علوم مواد ،رياضيات ،پزشكي و دندانپزشكي ،علوم اعصاب ،پرستاري ،فارماكولوژي ،سم شناسي و علوم دارويي،

فيزيك و ستاره شناسي ،روانشناسي ،علوم اجتماعي ،دامپزشكي و علوم دامي.

شيﻮه هاي جستجﻮ



جستجوي سريع)(Quick search

جستجوي پيشرفته)(Advanced search

جستجﻮي سريع(Quick search) :
در صفحه اول اين پايگاه امكان جستجوي سريع فراهم شده است .در اين روش سه فيلد جستجوي(  All fieldsكليد واژه)،

(  Authorsنام نويسنده)Journal or book title ( ،عنوان نشريه يا كتاب( وجود دارد .مي توانيد جستجوي خود را به Volume
(جلد)Issue ( ،شماره( ،و(  Pageصفحه( نيز محدود كنيد .براي جستجو بر روي كليد

كليك كنيد.

جستجﻮي پيشرفته(Advanced search) :
با انتخاب گزينه  Advanced Searchوارد صفحه جستجو پيشرفته شويد .در اين صفحه مي توان يكي از گزينه هاي All,
Journals, Books, Reference worksرا انتخاب و بترتيب در كل محتوا ،مجﻼت ،كتاب ها و آثار مرجع جستجوي خود را
انجام داد .با انتخاب هر گزينه امكانات جستجو و فيلد هاي جستجو متفاوت است .جستجوي پيشرفته امكان جستجوي دقيق تري را

فراهم و نتايج كاذب را به حداقل مي رساند.

در قسمت  Searchمي توان با استفاده از فيلد هاي مختلف از قبيل  Authors, Journal Name ,Title, Abstractجستجوي
خود را در عنوان ،چكيده ،نام مجله و غيره محدود كرد.

در قسمت  Refine your searchبا انتخاب گزينه ، Journalsامكان جستجو در مجموعه مجﻼت الزوير و با انتخاب گزينه
Booksامكان جستجو در كتب اين ناشر فراهم ميشود.

با انتخاب گروه موضوعات علمي ) (Subjectجستجوي خود را محدود نماييد .اگر تمايل به جستجو در بيش از يك موضوع داريد با
استفاده از كليدهاي Ctrl+clickچند موضوع را با هم انتخاب نماييد .عﻼوه بر اين ،امكان محدود نمودن جستجو از لحاظ دوره
زماني ميسر ميباشد .در حالت معمول تاريخ جستجو از سال  ٢٠٠٥تاكنون

تنظيم شده است كه ميتوان اين تاريخ را به دلخواه تغيير داد.
با انتخاب گزينه ، Journalsامكان جستجو در مجﻼت ساينس دايركت فراهم ميشود .عﻼوه بر امكاناتي كه براي محدود كردن زمينه
موضوعي و محدوده سالي وجود دارد ،ميتوان نوع مقاله را مشخص كرد :اعم از اينكه يك مقاله  reviewجستجو شود يا يك مقاله

و

….

ﻧگاهي ﺑه صفحه ﻧتايج جستجﻮ
در صفحه نتايج ،ليست ركوردهاي بازيابي شده اعم از مقاله يا كتاب مشاهده ميشود .اگر ركورد بازيابي شده يك مقاله باشد عنوان
مقاله ،نويسنده ،منبع آن و لينكﻬاي  Abstractو  PDFقابل مشاهده است و چنانچه ركورد بازيابي شده كتاب يا بخشي از كتاب باشد

عنوان كتاب ،نويسنده و سال انتشار آن مشاهده ميگردد.

