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 یک ناشر چند رسانه ای پیشرو برای ارائه محصوالت خود به صورت آنالین در سراسر دنیاElsevier شرکت
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SD  در. و ناشران وابسته ميباشدElsevier  یک بانک اطالعاتي برای ارائه اطالعاتScience Direct
 از سال اول و شماره اول، همه مجالت الزویر. مجالت و آثار مرجع وجود دارد،امكان جستجو و مرور در لیست کتابها
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برای جستجو در پایگاه اطالعاتي  ،SDبه آدرس  www.sciencedirect.comمراجعه کنید .اگر این پایگاه
خریداری نشده باشد ،امكان جستجو و دسترسي به چكیدهها وجود دارد ولي دسترسي به متن کامل مقاالت و یا کتابها
امكانپذیر نميباشد به جز مقاالتي که  Open Accessهستند.
انتشارات الزویر از دو نوع دسترسي پشتیباني مي کند.
-

Gold Open Access

-

Green Open Access

 :Gold open accessامكان دسترسي سریع به مقاله نهایي وجود دارد .هزینه دسترسي این مقاالت توسط
نویسنده یا از طرف موسسه مالي که از وی پشتیباني مي کند ،پرداخت مي شود که هزینه های مورد نیاز برای حمایت
از روند انتشار را پوشش مي دهد .این هزینه انتشار ،بین  150تا  5000دالر آمریكا به اضافه هزینه مالیات آن است.
قیمت انتشار مقاله به صورت دسترسي باز ،را در صفحات فردی هر مجله مي توان پیدا کرد.
مقاالت  ،Gold open accessهمگي مقاالت داوری شده ) (peer reviewهستند و بالفاصله پس از انتشار،
امكان خواندن و دریافت ) (downloadآنها به صورت رایگان برای همه کاربران وجود دارد.
در حال حاضر بیش از 250000مقاله به صورت دسترسي آزاد ،در ساینس دایرکت وجود دارد .لیستي از مجالت
 OAوجود دارد که مي توان به آن مراجعه کرد:
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess

 :Green Open Accessدسترسي به این دسته از مقاالت ،برای کاربران یک سازمان که هزینه اشتراک آن
توسط سازمان پرداخت شده است ،وجود دارد.
برخي از مجالت به صورت ترکیبي وجود دارند که اصطالحا به آنها  Hybrid Journalsگفته مي شود .این
دسته از مجالت ،از هر دو حالت دسترسي آزاد و دسترسي اشتراکي ،پشتیباني مي کند .در این نوع مجالت ،پس از
پذیرش مقاله ،نویسنده مي تواند انتخاب کند که چگونه تحقیقات خود را منتشر و پخش نماید.
: Popular articles
مقاالتي که بیشترین دریافت ) (downloadرا در یک حوزه داشته اند ،مي توان به عنوان مقاالت محبوب آن
حوزه مشاهده کرد.
:Recent Publications
آخرین انتشارات در یک حوزه را مي توان در قسمت  Recent Publicationsمشاهده نمود.
ثبت نام در Science Direct
با ورود به صفحه اول این پایگاه ،گزینه  Registerرا انتخاب و فرم عضویت را تكمیل نمایید .با تكمیل فرم
ثبت نام در این پایگاه ،پرونده 1شخصي ایجاد و از امكاناتي مانند ذخیره کردن جستجوها ،ایجاد لیستي از نشریات مورد
عالقه ،سیستم آگاهي رساني ) (Alertsو ایجاد تاریخچه جستجو استفاده نمایید .به کاربران توصیه ميشود که برای
استفاده بهینه از این پایگاه حتما در این قسمت ثبت نام نمایند .در مراجعات بعدی ،دیگر نیازی به ثبت نام نیست و با
انتخاب گزینه  ،Sign inمي توان نام کاربری و رمز عبور خود را وارد و به صفحه شخصي خود وارد شوید.
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قابل ذكر است كه عضویت در این قسمت ،امكان استفاده از مقاالتی كه توسط سازمان یا
دانشگاه متبوع خریداری نشدهاند را فراهم نمیكند.

در پایگاه اطالعاتي  SDامكان جستجوی ساده ،پیشرفته (بر اساس کلیدواژه) و همچنین مرور در لیست
مجالت و کتابها وجود دارد.
جستجو بر اساس كليدواژه :جستجو بر اساس کلید واژه به دو روش صورت ميپذیرد:
Advanced Search ، Quick Search

  ،Quick Searchجستجوی سریع :در صفحة اول این پایگاه ،امكان جستجوی سریع فراهم است .در اینقسمت کلمه یا عبارت جستجوی خود را وارد کنید .توجه داشته باشید که در اینجا ،امكان محدود کردن جستجو در
فیلدهای مختلف وجود ندارد .چنانچه بخواهید کلید واژهها الزاماً درکنار هم جستجو شوند ،باید آنها را در گیومه و یا
کروشه قرار دهید .برای مثال چنانچه دو کلمة  vehicleو  depthرا بدون قرار دادن در گیومه جستجو کنید،
رکوردهای زیادی را برای شما بازیابي ميکند و اگر همان را به صورت " "vehicle depthوارد کنید جستجوی شما
به رکوردهایي که این دو کلمه را در کنار هم دارند محدود ميشود.

  ،Advanced Searchجستجوی پيشرفته :پیشنهاد مي شود برای جستجوی دقیقتر و کم کردنریزش کاذب نتایج ،از جستجوی پیشرفته استفاده گردد.
فرم جستجوی پیشرفته در ساینس دایرکت ،به کاربر اجازه مي دهد که یک یا چند قطعه از اطالعات خود را
وارد کند .کاربر مي تواند به راحتي با استفاده از عملگرهای بولي چندگانه در جستجوی خود ،یک پرس و جوی صریح
را ایجاد کند .با انتخاب هر فیلد ،جستجو در همان فیلد انجام مي شود .تكمیل همه فیلدها اجباری نیست و فقط با
تكمیل حداقل یک فیلد ،امكان جستجو فراهم مي شود.

4

-

با انتخاب
وجود دارد:

 :Find articles with these termsامكان جستجو در تمامي قسمتهای یک سند (به غیر از مراجع) را
فراهم مي کند.
 :In this journal or book titleامكان جستجو در عنوان یک کتاب یا مجله را فراهم مي کند.
) :Author(sامكان جستجو بر اساس نام نویسنده فراهم مي شود.
 : Author affiliationامكان جستجو در قسمت وابستگي سازماني نویسنده فراهم مي شود .مثال اگر در
این قسمت Isfahan university of technology ،را وارد کنیم تمامي مقاالت نویسندگاني که
وابستگي سازماني خود را دانشگاه صنعتي اصفهان اعالم کرده اند ،جستجو خواهد شد.
 :Title, abstract or keywordsامكان جستجوی واژه وارد شده در یكي از گزینه های عنوان مدرک،
چكیده یا کلیدواژه های آن فراهم خواهد شد.
گزینه  ،Show more fieldsفیلدهای دیگری نیز نمایان خواهد شد که امكان محدود کردن در آنها نیز

  :Titleامكان جستجوی کلیدواژه مورد نظر در عنوان مدرک (الزاماً عنوان) را فراهم مي کند. ) :Volume(s)/Issue(s)/Page(sامكان وارد کردن جلد و شماره مجله یا شماره صفحات مربوط به یکمدرک را فراهم مي کند .در این قسمت باید حتما مقادیر عددی وارد شود.
  :DOI, ISSN, ISBNامكان جستجوی شماره دیجیتالي مقاله ،شماره استاندارد بین المللي مجله یاشماره استاندارد بین المللي کتاب فراهم مي شود.
  :Referencesمراجع پایان یک مدرک را مورد جستجو قرار مي دهد.بخش دیگری که در جستجوی پیشرفته مورد نظر است بخش  Article typesاست که نوع مدرک را مي
توان مشخص کرد .انواع مدارکي که در مجموعه ساینس دایرکت مورد جستجو قرار مي گیرد ،در ذیل توضیح داده مي
شود:
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 :Review articlesمقاالت مروری (مقاالتي که مروری از یک سری تحقیقات اصلي هستند)
 :Research articlesمقاالت پژوهشي (گزارش کامل در مورد یک تحقیق اصلي و پژوهشي)
 :Encyclopediaدائره المعارف( .مقاالت دائره المعارفي که بخش مهمي از آثار مرجع در الزویر هستند)
 :Book chaptersفصلهای کتاب به صورت مجزا
 :Conference abstractsخالصه کنفرانس
 :Book reviewsبررسي کتاب
 :Case reportsگزارشهای موردی (گزارش دقیق عالئم ،نشانه ها ،تشخیص ،درمان و پیگیری فردی
بیمار)
 :Conference infoاطالعات کنفرانس
 :Correspondenceنامه به سردبیر یا پاسخ نامه
 :Data articlesمقاالت داده (آیتم انتشار داده ها را توصیف مي کند)
 :Discussionارتباطات بحث انگیز ،مانند مقاالت در یک بحث ،دیدگاه ها ،تفسیر ها و غیره
 :Editorialsسرمقاله ها
 :Errataغلطنامه (نوشته ای که خطای یک مقاله گزارش یا اصالح مي کند)
 :Examinationsآزمون یا مسابقه ،با سواالت و پاسخ ها
 :Mini reviewsبررسي کوتاه مانند یک مقاله کوتاه
 :Newsاخبار و موارد جدید
 :Patent reportsگزارش در مورد ثبت اختراعات
 :Practice guidelinesدستورالعملهای عملي (یک گزارش که دستورالعمل های تشخیص موثر یا
درمان بیماری را توصیف مي کند(
 :Product reviewsبررسي محصوالت (بازبیني یک محصول ،به عنوان مثال بررسي نرم افزار ،سخت
افزار ،محصوالت پزشكي و غیره)
 :Replication studiesمطالعات تكراری
 :Short communicationsارتباطات کوتاه .یک گزارش کوتاه یا اعالم تحقیق ،معموال نتایج خاصي را
به دست مي آورند.
 :Software publicationsیک آیتم منتشر شده حاوی نرم افزار یا توضیحات نرم افزار است.
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  :Video articlesیک آیتم منتشر شده که محتوای اصلي آن یک ویدیو همراه با شرح آن ویدئو است.در جستجوی پیشرفته ،از عملگرهای بولي برای ترکیب چندین عبارت مي توان استفاده کرد .عملگرهای
بولي که در حال حاضر توسط  SDپشتیباني مي شوند ،شامل  AND, OR, NOTو نشانگر خط یا عالمت
منفي است .همه اپراتورهای بولي باید با حروف بزرگ وارد شوند .نشانگر خط یا عالمت منفي ،به عنوان اپراتور
 NOTتفسیر مي شود.
به عنوان مثال  black-holeنتایجي را که حاوی واژه  blackهستند را نشان مي دهد ،اما هر جایي که
واژه  holeبا آن ظاهر شود را حذف مي کند.
اولویت عملگرهای بولي به شرح زیر است:
NOT
AND
OR

پرانتز نیز در جستجوها مي تواند مورد استفاده قرار گیرد .اولویت پرانتز نسبت به همه عملگرها باالتر
است.
عالمت نقل قول " "Quotation marksمي تواند برای تعیین شرایطي که واژه ها باید در کنار یكدیگر
قرار بگیرند ،استفاده گردد .مثال"heart attack" :
با وارد کردن " "heart attackنتایجي بازیابي مي شود که الزاماَ این دو کلمه در کنار هم قرار گرفته اند.
در حال حاضر در پایگاه  ،SDاتصاالت مجاور ( )Proximity connectorsو کاراکترهای Wildcard

(مانند کوتاه سازی واژه ها) پشتیباني نمي شوند.
صفحه نتایج:
در صفحه نتایج ،لیست رکوردهای بازیابي شده مشاهده ميشود .هر رکورد شامل عنوان مقاله ،مشخصات منبع
آن ،نویسنده ها مي باشد.

در هر رکورد ،گزینه  Full text accessیا  Abstract onlyمشاهده مي شود که نشان دهنده نوع دسترسیي
به متن کامل مقاله خواهد بود .چنانچه عالمت  Full text accessمشاهده شود امكان دسترسي به میتن کامیل آن
7

فراهم خواهد بود و مي توان از طریق گزینه  Download PDFآن را دریافت کرد .گاهي به جای گزینه Full text

 accessگزینه های  open accessو  open archiveمشاهده مي شود که این دو نیز امكان دسترسي به متن کامل
را فراهم مي کنند .اگر گزینه  Abstract onlyمشاهده شود به این معني است که متن کامل آن رکورد در دسیترس
نیست.
 Open accessها دسترسي های آزاد هستند که قبال در مورد آن توضییح داده شیدOpen archive .هیا در
واقع مطالب آرشیو در  110مجله از انتشارات الزویر هستند که مشترکین و عموم مردم پس از یک دوره تحریم به آنها
دسترسي دارند .لیست این مجالت از طریق آدرس زیر قابل دسترسي است:
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive

در سمت چپ صفحه نتایج ،گزینه هایي برای آنالیز کردن نتایج بر اساس اساس محدوده سالي ،نوع مدرک و
نوع دسترسي وجود دارد.
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در باالی صفحه نتایج ،گزینههایي وجود دارد که به صورت مختصر به آنها اشاره مي شود:

 :Set search alertبا انتخاب این گزینه امكان استفاده از سیستم  Alertبرای جستجوی اتوماتیک و
متناوب فراهم ميشود و نتیجه جستجو با پست الكترونیكي به اطالع شما ميرسد .قابل ذکر است که برای استفاده از
این گزینه ،حتماً در محیط  ، SDثبت نام کنید( .توضیحات کاملتر در ادامه خواهد آمد)

گزینه  Download selected articlesامكان دانلود همزمان رکوردهای انتخاب شده را (در صورت دسترسي
به متن کامل آنها) فراهم ميکند.
گزینه  :Exportبا انتخاب این گزینه ،اطالعات رکوردهای انتخابي مورد نظر خود را مدیریت و آنها را در
محیطي مثل  Endnote ،Wordو  ...ذخیره نمایید.

گزینه  :sorted byاجازة مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط ) (Relevanceو یا تاریخ ) (Dateرا
ميدهد .با انتخاب گزینه  ،Dateنتایج بر اساس جدیدترین مقاالت مرتب خواهد شد.
 Alertیا هشدار دهنده :سیستم آگاهي رساني ،سیستمي است که به صورت اتوماتیک و متناوب ،هر روز،
هر هفته و یا هر ماه جستجوی شما را اجرا و با پست الكترونیک ( )e-mailشما را در جریان رکوردهای جدید اضافه
شده به سیستم قرار ميدهد .برای استفاده از سیستم  ،Alertبعد از جستجوی خود ،گزینه  Set search alertرا
انتخاب کنید ،با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود ،امكانات این سیستم قابل استفاده خواهد بود.
9

همانطور که قبالً نیز گفته شد برای استفاده از این سیستم ،باید در محیط  SDثبت نام و در مراجعات بعدی به
 ،SDمجدداً با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و انتخاب گزینه  ،Manage my alertsلیست هشدارهای خود را
مشاهده و مدیریت کنید.

برای استفاده از سیستم  ،Alertsجهت آگاهي از انتشار شماره جدیدی از یک مجله یا فهرست مندرجات شماره
جدیدی از مجله ،باید پس از جستجوی نام یک مجله ،گزینه  Follow this journalرا انتخاب و سپس بر اساس نیاز
خود گزینه  Table of contentsیا  Articles in pressرا انتخاب نمایید.

برای استفاده از  ،Topic Alertsپس از ورود با نام کاربری و کلمه عبور خود در قسمت Manage my

 alertsگزینه  Topicsرا انتخاب کنید.
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با انتخاب گزینه  ،Topicsبه صفحه دیگری مي روید که امكان انتخاب یک حوزه موضوعي وجود دارد .برای
انتخاب حوزه موضوعي مورد نظر خود ،گزینه  Select the topics you are interested inرا انتخاب نمایید .با
انتخاب حوزه مورد نظر خود ،زماني که کتاب یا مجله جدیدی در آن حوزه موضوعي منتشر شد ،ایمیلي جهت آگاهي
به آدرس شما ارسال مي گردد.

 :RSSبا استفاده از این سیستم ،ميتوانید از سیستم آگاهيرساني بر روی کامپیوتر خود استفاده کنید تا به طور
اتوماتیک و متناوب جستجوی شما اجرا و به سیستم شما ارسال شود .برای استفاده از  RSSميتوان روی کامپیوتر،
نرمافزاری که آن را بخواند را نصب کرده و یا از طریق وب ،از سایتهای وبي  RSSکمک گرفت.
نكته :در سیستم  Alertآگاهي رساني از طریق ایمیل انجام ميگیرد ولي در سیستم  RSSبه محض روش
شدن کامپیوتر ،اطالعات جدید ارسال ميگردد.
برای استفاده از سیستم  RSSاز لیست مجالت و کتابهای مجموعه ،عنوان مورد نظر و سپس گزینه
 RSS/Open access RSSرا انتخاب نمایید.

مرور در ليست مجالت و کتابها )(Browse
با انتخاب گزینه  ،Journals & Booksدر صفحه اول پایگاه  ،SDامكان مرور لیست کتابها و مجالت ناشر
الزویر به تفكیک الفبایي و موضوعي فراهم است.
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با انتخاب هر عنوان مجله یا کتاب ،امكان مرور فهرست مندرجات هر شماره و دسترسي به متن کامل (در
صورت خرید یا دسترسي سازماني) فراهم مي شود.
بازیابی  Impact Factorیا ضریب تاثير یک مجله :برای دسترسي به میزان ضریب تاثیر( )IFیک مجله در
این مجموعه (چنانچه وجود داشته باشد) ،با انتخاب نام مجلة مورد نظر خود ،گزینه  About the Journalرا انتخاب
کنید تا بتوان میزان ضریب تاثیر مجله و سایر شاخصهای سنجش مجله مورد نظر را مشاهده نمود.

مرور فهرست مندرجات كتابها
با جستجو یا مرور هر عنوان کتاب ،ميتوان فهرست مندرجات آن کتاب را مشاهده نمود .هر بخش از کتاب به
صورت یک فایل جداگانه قابل دریافت است (به شرط اشتراک) .همچنین امكان جستجو در کتاب مورد نظر فراهم
است.
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نكاتی در ارتباط با راهبردهای جستجو در SD
  : Andاستفاده از این عملگر بین دو واژه ،رکوردهایي را بازیابي مي کند که هر دو واژه را داشته باشند.  : ORرکوردهایي را بازیابي ميکند که یكي از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد .همچنین برای ترکیب واژه هایمترادف یا اختصارات بكار مي رود .مثالmri or magnetic resonance imaging :
  : And notبرای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بكار مي رود .هر گاه بین دو واژه قرار گیرد رکوردهایيرا بازیابي مي کند که کلید واژة اول را داشته باشد ولي کلید واژة دوم را نداشته باشد .مثالtumor and not :
malignant
 stopword -ها کلماتي هستند که قابل جستجو نمي باشند و باید از جستجو حذف شوند .لیست این کلمات در

جدول زیر آمده است.
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 توجه داشته باشید که کلمات  andو  orجزو  stop wordsها نمي باشند .کلمة  notنیز  stop wordنیست .امااگر در گیومه قرار داده شود قابل جستجو مي باشد .مثال برای جستجوی عبارت  not contestedباید ”“not
 contestedرا بكار ببرید.
 کلمات  inو  aکلماتي عمومي هستند ولي  stop wordنمي باشند .برای جستجوی عبارتي که شامل این کلماتباشد دقیقا همان عبارت را وارد کنید .مثالone in a million :
 برای وارد کردن کلماتي که حروف زیر نویس دار یا باال نویس دارند ،همه را در یک سطر تایپ کنید .مثال برایجستجوی  H2Oتایپ کنید H2O :
 برای جستجوی الفبای یوناني ،مي توان به جای حروف یوناني ،کاراکتر انگلیسي آن را وارد کرد .مثال برایجستجوی  βوارد کنیدbeta :
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