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 نـام نويـسندگان و يـا عنـاوين مقـاالت قابـل جـستجو                ، با ترمهـاي آليـدواژه     ،بانك اطالعاتي مهندسي عمران   

  . است

  

 ايــن قــسمت محقــق را قــادر ، اســتDocument Typeن بانــك اولــين گزينــه بخــش در صــفحه جــستجوي ايــ

سازد تا جستجوي خود را به نوع خاصي از مدارك از جمله ژورنالهاي چاپي يا گزارشات آنفرانس محـدود                     مي

  .  ليستي از انواع مختلف مدارك در منوي آبشاري نمايش داده شده است،سازد

  

  

دهد آه ژورنال خاصي را از منوي آبشاري موجود آـه شـامل     به آاربران اين امكان را ميJournal Titleبخش 

The Civil Engineering Magazineشود انتخاب آنند  نيز مي .  
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مقالـه و    خالصـه    ، نـام نويـسندگان    ،هـا از جملـه عنـوان مقالـه           اگر بخواهيد آليد واژه مورد نظر در آليه زمينه        

بـه عنـوان مثـال بـا وارد آـردن      . اسـتفاده آنيـد  All Text Fieldsسرفصلهاي موضوعي جستجو شود از بخـش  

  .شود هاي ذآر شده جستجو مي  آليدواژه مورد نظر در آليه زمينه، در اين قسمتPavementsعبارت 

 اسـم  ،بـراي جـستجو  . رود  براي جستجوي نويسندگان و ويرايشگران و يا آميسيونها بكار مـي           Authorبخش  

 در هنگاميكـه  *توان از جانشين  مي. در قسمت مربوطه وارد آنيد ” نام آوچك،نام فاميل” مورد نظر را بصورت

  :هايي از جستجوي نام نويسنده بصورت زير است  نمونه. دانيد استفاده آرد نام دقيق نويسنده را نمي

• Smith،john* :      م فاميل آنها    اين آليدواژه آليه نويسندگاني آه ناsmith     است و نام آوچك 

شود و همچنين نويسندگاني آه اسم آوچك آنها شـامل دو بخـش اسـت را                   شروع مي  johnآنها با   

 . smith،john j:آورد مثل  در نتايج مي

• Smith،john :                  آورد و شـامل      اين آليدواژه تنهـا نويـسندگان بـا نـام دقيـق وارد شـده را مـي

 . شود نمي smith john jنتايجي مثل 

• Smith،j*:     در اين حالت نتايج جستجو شامل نويسندگاني است آه نام فاميـل انهـاsmith 

 . شود  شروع ميjاست و نام آوچك آنها با حرف 

• Smith* :  اين حالت شامل نويسندگاني است آه نام فاميل آنها باsmithشود  شروع مي . 

   

  . شود  استفاده ميTitle از بخش ،براي جستجوي آليدواژه موردنظر تنها در عنوان نشريات

بـراي مـشاهده   .  شامل آليه سرفصلهاي موضوعي تعريف شده در اين بانك اسـت Subject Headingبخش 

  .  آليك آنيدSubject Heading Listاين سرفصلها روي لينك 

  .  از آاما و خط فاصله استفاده نكنيدSubject Headingدر محل وارد آردن : نكته 
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توانيد با وارد آردن سال شروع و خاتمه در محدوده زمـاني مـورد نظـر      ميYear Rangeبا استفاده از قسمت 

 فقـط همـان سـال    ، وارد آنيـد End year ويـا در جعبـه   Start yearاگر تنها يك سال را در جعبه . جستجو آنيد

  . گيرد ستجو قرار ميمورد ج

  .  ميتوان براي ترآيب عبارات جستجو استفاده آردNOT و OR و ANDاز عملگرهاي منطقي : نكته 

  

 نتـايج در صـفحه نمـايش داده         searchپس از وارد آردن عبارات جستجو و آليك روي دآمـه            : نتايج جستجو   

 نتيجـه اول بـراي شـما نمـايش داده           ١٠٠  فقـط  ، رآورد بيشتر باشـد    ١٠٠در صورتيكه تعداد نتايج از      . شود  مي

شود آه جستجوي خود را با اضافه آردن آليدواژه و يا عبارات ديگر يـا محـدود    ميشود و به شما پيشنهاد مي     

  .  بهينه سازي آنيد،آردن بازه زماني

الـه  در صفحه نمايش نتايج با آليك بر عنوان هريك از نتايج آه بصورت لينـك اسـت بـه صـفحه اطالعـات آن مق      

  . شويد ارجاع داده مي

  

  . براي دسترسي به متن آامل مقاالت روي لينك زير آليك آنيد

  

 در  PDFدهد و براي دسترسي به متن مقاله روي لينك             ارجاع مي  ASCEاين لينك شما را به صفحه مقاله در         

 آرده و نام و رمز Register بايد در سايت Scitationه در سايت  براي ديدن متن مقال،انتهاي صفحه آليك آنيد

  . عبور شخصي خود را در قسمت مربوطه وارد آنيد

  



   Page 5 of 5 

 روي لينـك    Scitationهمچنين براي مشاهده ليست مقـاالت موجـود در شـماره مـورد نظـر ژورنـال در سـايت                     

  . مقابل آليك آنيد

  

  

  


