
 
 
 

 

 
sciencedirect  يك بانك اطالعاتي براي ارائه اطالعاتElsevier  بيش از . و ناشران وابسته مي باشد

، تكنولوژي،و پزشكي را رشته هاي علمي درعنوان مجله  ٢۵٠٠عنوان آتاب الكترونيك و بيش از ١١٠٠٠
در اين شرآت انتشارات  .، جستجوي تصاويررا هم داردجستجوي آلمات امكان  به عالوه .پوشش مي دهد

  . هستند در دسترس فرم صوتي و تصويري و پايگاه داده ها 
 
 
 
  
   جستجو براي يك مقاله.١
  

 توپی با استفاده از عالوه بر اين، .جستجو کنيد سريع با جستجوی راتصاوير يا / اسناد و متن کامل راحتیبه 
SciVerse  محصوالت در تمام جستجو در حال حاضر امکانآه SciVerse مي  ،را داراست محتوای وب و

  .توان جستجو را انجام داد
  

  جستجو بر اساس آليد واژه
  
  
  
  
  
  

      (Quick Search )  جستجو سريع .١
  

   .را آليك آنيد  Search ScienceDirectرا وارد آنيد و   جستجو يك عبارت

  
  نويسنده  -تمام فيلدها                                    -
  صفحه/شماره/دوره  -مقاله                    /عنوان آتاب -
  

   

 
 



 
 
  (  Advanced Search   )جستجو پيشرفته .٢

   
عنوان مقاله، نام، ( با محدود آردن موارد  جستجوی پيشرفته پنجره با استفاده از و رفته به صفحه جستجو

، جستجو خود را جستجو سابقه و يا با استفاده از، )غيره و کتاب،مجالت، ( منبع نوع يا و )غيره وابستگی، و
  .انجام دهيد

 
 
 SciVerse      (search withSciVerse Hub) جستجو با توپي .٣
  

فراهم  راصفحات وب و science direct, ,scopus  امكان جستجوي همزمان در شما  برايSciVerseتوپي 
  .مي آند

  
  
  ررسي نتيجه هاي جستجوب
  
  
 Search )  نتيجه های جستجو.١

Results)  
 شرايط نتايج جستجو و تعدادنمايش 
  جستجو

  
  
  (Search Alert )هشدار جستجو.٢

اين امكان را مي دهد تا اگر مقاله 
جديد منطبق با شرايط جستجو شما 

يا   e-mailوجود داشت از طريق 
RSS به شما اطالع دهد.  

  
  (Refine )بهبود نتايج جستجو.٣

تان شما  براي بهبود نتايج جستجوي
اصطالح توانيد با وارد آردن  مي

 Search within جستجوي درقسمت 
results field.   از طريق نوع منبع

خاص، عنوان، موضوع، و سا ل 
جستجو خود را محدود آنيد يا  انتشار

  .مستثني آنيد 
  

 
  
  
  
  
  
  (Sorting Option )مرتب سازي گزينه ها.٤

بر  را ليست شما می توانيد اين .شده است ليستشان با هم  ارتباط بر اساسنتايج جستجو، به طور پيش فرض
  .تغيير دهيد ،اساس تاريخ

 
 



 
 
 
 
 
      (Access Rights )حقوق دسترسي.۵

به معناي؛  فقط به صورت  خالصه   موجود است  به معناي ؛ براي موسسه شما به صورت تمام متن
  )محتواي غير مشترك( موجود است

  
  (Display Article Pages  )  نمايش صفحات مقاالت. ۶
يا به صورت خالصه  HTML به صورت متن آامل  مقاله صفحات ،عنوان مقاله روی بر کردن کليکبا 

  .نمايش داده مي شود 
  
  (Export Citations Information)انتقال استناد اطالعات. ٧

مي توانيد مقاالت انتخاب شده را به يك برنامه مديريت، انتقال  Export citations از قسمت انتقال استنادها
  )ببينيد ٨مي توانيد آن را در صفحه .(دهيد

  
  (Batch Download of PDFs )فايل های پی دی اف دسته ایدانلود  .٨
مقاله اي را آه انتخاب آرده ايم و نام انها را به صورت  PDFتمام متن Download multiple PDFs قسمت از

  ) ببينيد ٩مي توانيد ان را در صفحه (خودآار  در يك با ردانلود مي آنيم
   
  

   
  جستجو براي تصاوير

   
  
 (Image Search )جستجوي تصوير .١

 با انتخاب تصوير در قسمت  جستجوي سريع به شما اين اجازه را مي دهد آه جستجوي خود را 
  )تصاوير، جداول،ويدئو(به تصاوير محدود آنيد    
  
  (Refine)بهبود نتايج جستجو.٢
 محدود آردن جستجو به يك تصوير خاص  امكان 
      Refine Image results field   قسمت از
  
  (Enlarge View )بزرگ نمايي.٣

، تصوير با نگه داشتن ماوس بر روي تصوير
با نگه داشتن ماوس بر  .نمايي خواهد شدبزرگ 

روي عنوان  اطالعات آتابشناختي آن نمايش داده 
  . خواهد شد

  
  
  (  Display Full Text )نمايش متن  آامل.٤

  View within article لطفا آليك آنيد بر روي گزينه
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  SciVerseجستجو آردن با توپي 
را ترآيب  SciVerse Scopusو  SciVerse ScienceDirect مقالهقادر خواهيد بود جستجو SciVerseبا توپي 

توانيد جستجو هاي ويژه اي مطا بق  شما ميSciVerse به عالوه با استفاده از توپي )تنها براي مشترآين(آنيد
  .محقق و دانشمند انجام  دهيدبا نيازهاي خاص خود را به عنوان يك 

  
  
  

  روش جستجو
  
  

  
 را در جعبه جستجو وارد آنيد )آاراآتر ١٥٠٠بيش از (يك اصطالح آوتاه يا جمله يا حتي يك پاراگراف

همچنين به شما اين امكان را مي دهد آه از آوته نوشت ها، عالمت گيومه، آروشه و عملگرها نيزدر هنگام 
   .جستجواستفاده آنيد

  
  (Refine)بهبود نتايج جستجو

  
  

 
 
 
شما ميتوانيد با وارد آردن اصطالح جستجوي  Refineبا انتخاب گزينه  براي بهبود نتايج جستجويتان .

از طريق نوع عمومي، نويسنده،سال انتشار ،محتوا، موضوع،عنوان وآنفرانس ها جستجو   درجعبه جستجو
   .خود را محدود آنيد يا مستثني آنيد 

  
  
  

 



 
 

  
  
  
  
  

 قاالتبررسي  صفحات م
تعداد بيشتري از آارآرد ها را  HTMLمتن آامل        

براي مثال پخش .ارئه مي دهدPDFنسبت به متن آامل 
مقاالت مرتبط نمايش صوتي يا تصويري را بررسي آنيد 

سندهاي  SciVerse Scopusبا استفاده از .داده مي شود 
  .ديگري آه استناد آرده اند به اين مقاله رابررسي آنيد

  
  
  (Article Display format)نمايش فرمت مقاالت.١

و خالصه ، ارقام، )HTML متن آامل( نمايش مقاله 
  )يك حجم محدود در ( PDFجدول، مراجع، يا 

  
  (Author information)اطالعات نويسنده .٢

 نويسنده پست الکترونيکی آدرس ونويسنده مسئول مقاله 
  .کنيد بررسی را
  
  (supplementary content)مطالب تكميلي.٣

صوتي ، تصويري،يا هر فايل ديگري آه توسط نويسنده 
در  را مي توانيد ارائه شده است  به عالوه خود مقاله

  Supplementary content for this Article قسمت 
  .مشاهده آنيد 

  
  (Related Articles)مقاالت مرتبط.٤

نشان داده مي  Related Articlesدر قسمت   هستنددر ارتباط نزديكي با مقاله  آه ScienceDirect مقاالت در
  .شود

  
  (citations in other Documents)اسناد ديگراستناد در  .٥

همچنين ممكن  .شودداده مي نمايش   Cited by field در قسمت سه استناد آخري  آه به اين مقاله شده است
 اشتراك نداريد   SciVerse Scopusاگر شما در . نمايش داده شود SciVerse Scopusاست تمام مقاله بر روي 

  .بيش از بيست استناد اخير را ببينيد مي توانيد
  
  (related reference work)مراجع مرتبط.٦

 Related reference workدر قسمت  دارند آه ارتباط نزديكي با اين مقاله  را  ScienceDirect مقاالت دانشنامه
articles field  نمايش داده مي شود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  (Added value from other datasets)ارزش افزوده از مجموعه داده هاي ديگر. ٧

اين مقاله  با زمينه موضوعي مرتبطدر  NextBio ازLife Science Database آلمات آليدي آه  استخراج شده با
را تهيه اطالعات وابسته اي را آه مستقيما در ارتباط با اين مقاله هستند ScienceDirect. نمايش داده مي شود

  .مي آند
 (www.nextbio.com) NextBio در  عمومي مختلف يكپارچه  شده اي را منابعlife sciences fields 

  ...)اخبار، اطالعات محقق و،نتايج  آزمايش باليني، داده هاي تجربي،PubMed .(ارائه مي دهد
  
  
  (highlight keywords menu)برجسته آردن منو آلمات آليدي.٨

منوآلمات برجسته شده به انتخاب از ميان .  آلمات آليدي در متن آامل به طور پيش فرض برجسته شده است
اين برنامه  توسط .اين اجازه را ميدهد آه در بين آلمات برجسته با استفاده از فرهنگ لغت سوئيچ آنيدشما 

European Molecular Biology Laboratory  با آليك آردن بر روي آلمات برجسته اطالعات .توسعه يافته است
  .اضافي مرتبط ديگري هم نمايش داده مي شود

  
 
 
 
   يست عنوانخواندن يك مقاله از ل.٣

مي توانيد مقاالت را قبل از چاپ آنها از  قسمت شما همچنين .با انتخاب يك عنوان آتاب يا مجله آن را بخوانيد 
Articles in Press  و يا با تنظيم يك هشداربخوانيد)Alert ( شما ميتوانيد متوجه شويد چه وقت آخرين شماره آن

  .منتشر شده است 
  
  (Browse Titles )مرور عنوان.١

ليست عناوين مجله و آتاب  Browseبا انتخاب قسمت 
   .نمايش داده مي شود

  
  (Access Rights )قوانين دسترسي.٢

به معني براي موسسه شما به صورت تمام        

 و )شامل نشريات رايگان(متن موجود مي باشد
غير محتوايي ( به معني  فقط خالصه موجود است 

 )مشترك
  

  
  (Change Browse) مرورتغيير روش .٣

ليست عناوين آه به صورت الفبايي نمايش داده مي شود را تغيير دهيد و ليست عناوين را بر اساس رشته يا 
 .موضوعات مورد عالقه تان ببينيد

  
  (Refine Title List) ليست عنوان بهبود.۴
  .را محدود آنيدمتن آامل مجله ها،خالصه ها،آتاب ها يا مراجع ، مي توانيد ليست عناوين 
  
 (Display Journal / Book)  نمايش صفحه اصلي آتاب ومجله.۵

  .حتويات  آخرين عنوان منتشر شده را نمايش خواهد داداز م خالصه ايبا آليك آردن روي عناوين ، 
 
 
 
 



   
خواندن نمايه از صفحه اصلي مجله 

 يا آتاب
  

 Volume List) (فهرست دوره .١
از مطالب آخرين  خالصه ايبه طور پيش فرض 

شما همچنين مي توانيد .شماره نمايش داده مي شود
    .مشاهده آنيد Articles in Pressآن را از طريق 

  
      (Access Rights )قوانين دسترسي.٢   

     
به معني براي موسسه شما به صورت تمام        

   )شامل نشريات رايگان(متن موجود مي باشد
  موجود است قط خالصه معني فبه             

  )محتواي غير مشترك(
  
  
  (Display Article Page) نمايش صفحه مقاله.٣

با آليك آردن بر روي عنوان مقاله ، صفحه مقاله به 
نمايش داده مي )  HTML(صورت آل متن يا خالصه 

  .شود 
  
  (Export Bibliographic Information )انتقال اطالعات آتابشناختي.٤

ببينيد در صفحه .(را به  يك برنامه مديريت سند انتقال دهيداز انتقال استناد ها، شما ميتوانيد مقاالت انتخاب شده 
٩(  
  
  (PDFs Batch Download of PDFs)دانلود گروهي .٥

  )٩ببينيد در صفحه (.آنيد  دانلود مرتبهدر يک  را انتخاب شده از مقاالت پی دی اف متن کامل چند
  
  (Volume/Issue Alert) شماره/جلدهشدار .۶

مطلع  RSS(New Article Feedيا  Alert me about new volumes / issues e-mail شما ميتوانيد از طريق
  )loginنياز به (.شويد چه وقت آخرين شماره از عناوين مذآور ليست شده منتشر شده است

  
  (Favorites )عالقه مندي.٧

  )loginنياز به (ثبت آنيد Add to favoritesعالقه منديتان را در قسمت 
  
  (Journal Information )اطالعات مجالت.٨

مدل هاي متفاوت اطالعات درباره مجالت تعين شده  از جمله  About this Journalشما مي توانيد از قسمت 
  .دامنه، آميته تحريريه و غيره  را چك آنيد

  
  (Online Submission) ارائه  آنالين مقاالت.٩

  .متصل شويد مقاالت آنالين ارائه ميتوانيد به سيستم  Submit your Articleاز قسمت 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  Personal Functions استفاده  از ٤

مي  e-mail alertمناسب از جمله  امكانات شخصياگر شما به عنوان يك آاربر ثبت نام آرده ايد تعدادي 
 SciVerseنام آاربري و آلمه عبورتان در( نام آاربري و آلمه عبورتان شبيه.  توانيداستفاده آنيد

Scopus( است  بنابراين فقط به يكsign-on ساده نياز داريد.  
  
 
 
 
  

  ثبت نام آاربر و ورود به سايت
   
  (Login )ورود به سيستم.١

نام آاربري و آلمه عبور داريد اگر شما در حال حاضر يك 
  برروي
Login آليك آنيد و آنها را وارد آنيد.  

مي توانيد .را چك آنيدRemember me(اگر شما قسمت 
آه در آامپيوترتان ذخيره آرده و به  خود راloginاطالعات 

  .طور دائم وارد سايت شويد
  ي عبورتان را فراموش آرده ايد بررورمز اگر شما 

 Forgotten your username and password? آليك آنيد  
آه در هنگام ثبت نام استفاده آرده ايد را وارد  e-mailرس آدو

   .آنيد
 
  
  (UserRegister )ثبت نام آاربر. ٢

آليك آنيد و  Registerبراي ثبت نام يك عضو جديد بر روي 
شما مي توانيد به محتواي مشترك شده  در . وارد آنيد ،را e-mailتان،  اطالعات درخواست شده ازجمله نام

. ساني مي توانيد سطح  دسترسي از راه دور خود را تنظيم آنيدآ و به. وسسه تان دسترسي پيدا آنيدج از مخار
  .را انتخاب آنيد remote accessدر اينجا گزينه 

 
  
  (User Name)نام آاربري.٣

اگرشخصي با نامي شبيه شما قبال ثبت نام وقتي ثبت نام تان آامل شد نام آاربري تان نمايش داده خواهد شد 
  .اضافه شود به نام آاربري تان ممكن است يك عدد. آرده باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 PDFدانلود 
 Batch Download )دسته دانلود و نامگذاري خودآار
and Automatic Naming)  

را دانلود آرده و بر اساس قوانين خاصي  PDFچندين فابل 
نام فايلها مي تواند از ترآيب .آنها را نام گذاري مي آنيم

مشخص ...سال نشر،  عنوان مقاله، مجله و ،نويسنده
دانلود آنيد مرتبه توانيد در يك  هايي آه مي حداآثر فايل.شود
  )نياز به برنامه جاوا داريد.(فايل مي باشد  ٢٠

  
  
   
  
  
  
  
  
  

  ال استنادهاانتق
 Export bibliographic) آتابشناختيانتقال اطالعات 
information)  
مديريت اسناد مانند  براي برنامه هاي ( RIS انتقال مانند فرمت

EndNote(و فرمت RefWorks, ASCII )و فرمت) متن 
BibTeX.اگر شما .صورت مي گيردRefWorks ده مي ارا استف

 RefWorks لينك يكپارچه My settings آنيد مي توانيد در منو
ID/PW را خودتان تعبيه آنيد.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Online Submission) ثبت نام آنالين
 Elsevier ثبت نام آنالين مقاالت با استفاده از سيستم

Editorial (EES). اطالعات درباره هر مجله،  اين ليست ها
  دارد  را... ثبت نام، پشتيباني اطالعات و استاندارد 

  authorsupport@elsevier.com: پست الکترونيکی
  
  
  
  



  
  
  
  

  تاريخ، تغيير آلمات عبور، چك آردن هشدارها
  (Log out )خروج.١
  

هستيد نام شما در گوشه سمت راست باالي صفحه نمايش داده خواهد شد  )وارد سيستم(log inهنگامي آه شما 
. را آليك آنيد Remember meاگر شما گزينه .را آليك مي آنيد از سيستم خارج مي شويد Logoutوقتي 

  .بسته مي شود) خروج از سيستم(logging out هستيد پنجره مرورگر بدون )وارد سيستم( logged inوقتي آه
  
  
  
  (History) تاريخچه.٢

آه  Recent Actions  از قسمتبه آساني  مي توانيد 
فعاليت گذشته تان در آن ثبت شده است به صفحه نتايج 

  .اخير بازگشت آنيد
  
  
  
  (Favorites )عالقه مندي.٣

عناوين مورد عالقه تان را آه ثبت آرده ايد در قسمت 
Favorite Journals / Books نمايش داده مي شود.  

  
  
  
  (Change Individual Settings / Password) آلمه عبور شخصي/ تغيير تنظيمات.٤

تعداد نتايجي آه در هر صفحه  نشان داده مي  e-mail)(HTML / text ، فرمت e-mail شما مي توانيد آدرس
  .تغيير دهيد My settingsآلمه عبورتان را از منو  ، RefWorks ID/PW،  شود
  
  
  (Check Registered Alerts)  هشدارهاي ثبت شدهچك آردن .٥

  مديريت آنيد   My alertsهشدارهاي ثبت شده را از منوشما مي توانيد ليست 
- Search Alert )هشدار جستجو( 
 
- 
 Topic Alert )هشدار موضوعي( 
 
- 
 Volume/Issue Alert )هشدار شماره، نشر( 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  جستجو شرايط به ورود برایقوانين 
  قانون عمومي.١
  حروفحساس نبودن به بزرگي و آوچكي _ 
  
  .نيز بازيابي مي آندرا  )با چند اسثتنا(حالت مالكي اسم هاي جمع و  باوارد آردن اسم مفرد ،_
  
با ( و جستجو برا ي هر دو  (US,UK)وارد آردن اصطالح جستجو با استفاده از امالي آمريكا، انگليس_

  )چند استثنا
   
  عبارت جستجو.٢
  .پردازش مي آند AND اپراتور با تايپ مي شودآه با فاصله   ترآيبيآلمات _
  .قرار دهيد يا عالمت آروشه(( )) براي جستجوي يك عبارت آن را در عالمت _
جهت جستجوي يك عبارت خاص استفاده مي شود و هر دو فرم مفرد و جمع ، امريكايي (( ))از عالمت _

سمبل ها آه دربين اين عالمت استفاده مي شود  ناديده گرفته مي . را شامل مي شود)استثنابا چند (وانگليسي
،  heart-attackبراي  ))heart-attack .((آوته نوشت ها  را مي توان در اين عالمت  استفاده آرد. شود

heart attack  ،heart attacks و با آروشه براي يك عبار ت خاص را جستجو مي .جستجو خواهد آرد
    مي توان استفاده آرد در اين عالمت را سمبل هاآند و جستجو را محدود به يك آاراآتر خاص مي آند و 

{heart attack} فقط براي حمله قلبي را جستجو مي آند.  
 {attack-مي توان استفاده آرد ن عالمتدر ايراسمبل هاو .روشه يك عبارت خاص را جستجو مي آندآ_

heart {   مله قلبي را جستجو مي آندحفقط.                                                                         
          

  
  آوته نوشت ها.٣

 ,toxin آلماترا جستجو مي آنيد براي شما تمام * toxi * آلمه وقتي .جايگزين هر تعداد حروف است * 
toxic, toxicity, toxicology, etc را مي آورد.   

  ؟sawtooth and sawteethجستجو مي آند براي؟   sawt? ?جايگزين تنها يك آاراآتر است؟
  
  عملگرهاي منطقي و عملگرهاي نزديكي.۴

AND  مقاالتي را آه حاوي هر دو واژه با شند جستجو مي آند.          food AND poison  
OR مقاالتي را آه حاوي يك يا هر دو واژه باشند جستجو مي آند      weather OR climate           

AND NOT  حذف آردن يك واژه خاص از جستجو به آار ي رودهرگاه بين دو واژه قرار گيرد  براي
 tumor   .رآوردهايي را بازيابي مي آند آه آليد واژه اول را داشته باشد ولي آليد واژه دوم را نداشته باشد 

AND NOT malignant  
W/n   به آار مي رودبه جاي ر نظر گرفتن تقدم آلمات براي تعيين فاصله ميان واژه ها بدون دn   مي توان

و  painتي را بازيابي مي آند آه دو آلمه مقاال Pain W/5 morphine  را قرار دادمثال ٢۵۵تا١از رقم 
morphine   آلمه از يكديگر قرار گرفته باشند ۵با فاصله.  

PRE  استفاده آرد مثالبراي بازيابي دو واژه اي آه اولي مقدم بر دومي باشد از اين عملگرمي توان 
newborn PRE/3 screening  مقاالتي را بازيابي مي آند آه آلمهnewborn مقدم بر. screening  و با

  .يا آمتر آمده است ٣فاصله 
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