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  پایگاه:   معرفی

 که باشد می پیشرو ای رسانه چند ناشر یک Elsevier که  گفت توان می. کرد کار به شروع 0751 سال در Elsevier شرکت

 الکترونیکی اطالعاتی سرویس یک Science Direct  و کند می منتشر دنیا سراسر در را پزشکی و فنی علمی، و خدمات محصوالت

 موضوعی پوشش. دهد می پوشش را کتاب05871 و   وابسته ناشران و  elsevierبه مربوط علمی مجله  0511از  بیش که باشد می

 .است اجتماعی علوم و پزشکی مهندسی، ـ فنی و کشاورزی علوم علوم پایه، رشته های تمامی شامل مجموعه این

 وارد به نیازی ودر محیط دانشگاه باشد می هاAddress IP اساس بر Science Direct به دانشگاه دسترسی که است ذکر قابل

که راهنمای نصب آن بصورت مفصل در سایت  VPNندارید و برای خارج از دانشگاه از طریق   Passwordو    name user کردن

 دسترسی امکان صورت آن در که نباشد شده محدوده ذکر در شما نظر مورد مقاله اینکه مگر کتابخانه مرکزی و دیجیتال هست، 

 .داشت نخواهد وجود

 از و کنید ایجاد شخصی پروفایل یک توانید می Science Direct در عضویت و Register گزینه انتخاب با که باشید داشته توجه

 تاریخچه ایجاد و( Alerts) رسانی آگاهی سیستم عالقه، مورد نشریات از لیستی ایجاد جستجوها، کردن ذخیره امکاناتی مانند

 .کنید استفاده جستجو

 )کنید نام ثبت قسمت این در حتما که شود می توصیه کاربران به(

 .کند نمی فراهم را دارند عبور رمز و کاربری نام به نیاز که مقاالتی از استفاده امکان قسمت، این در عضویت: توجه

  دسترسی به پایگاه:

 بخش منابع الکترونیک  https://arakmu.ac.ir/diglib/fa کتابخانه الکترونیک دانشگاه به آدرس  -1

 Journal -Eقسمت   http://rsf.research.ac.irسامانه منبع یاب   -2

   https://www.sciencedirect.comآدرس پایگاه  -3
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 :   Science Directمنابع  به دستيابیروشهای 

 

0. Quick Search یا کلمه قسمت این در .است فراهم سریع جستجوی امکان پایگاه، این اول صفحۀ در :سریع جستجوی یا 

. ندارد وجود مختلف فیلدهای در جستجو کردن امکان محدود اینجا، در که باشید داشته توجه. کنید وارد را خود جستجوی عبارت

 کلمۀ دو چنانچه مثال برای. دهید قرار کروشه یا و گیومه در را آنها باید شوند، هم جستجو درکنار الزاماً واژهها کلید بخواهید چنانچه

vehicle وdepth صورت به را اگرهمان و میکند بازیابی شما برای را زیادی رکوردهای کنید، جستجو گیومه در دادن قرار بدون را 

"depth vehicle "میشود محدود دارند هم در کنار را کلمه دو این که رکوردهایی به شما جستجوی کنید وارد. 

0. Advanced Search :گزینۀ انتخاب با یا جستجوی پيشرفته Advanced Search وارد صفحه، سمت راست گوشه در 

 ,Images, works Reference, Books های گزینه از یکی میتوان صفحه، این در .شوید پیشرفته جستجوی صفحه

Journals, All گزینه، انتخاب هر با. داد انجام را خود جستجوی تصاویر و مرجع آثار کتابها، مجالت، در ترتیب به و انتخاب را 

 به را کاذب ریزش و فراهم را جستجوی دقیقتری امکان پیشرفته، جستجوی. است متفاوت جستجو فیلدهای و جستجو امکانات

 نهمزما رطو به نیداتو می. نمائید تعیین را نظر ردمو فیلد و دهنمو وارد جو و جست درکا در را جو و جست رتعبا .میرساند حداقل

 ت،مجال به را دخو یجو و جست نیداتو می.  .نمائید ترکیب هم با بولی یعملگرها از دهستفاا با مختلف یها فیلد در را رتعبا چند

 .نمائید پاالیش رنتشاا لسا و موضوعی زهحو آزاد، سترسید با تمقاال ،کتابها

 .کرد جستجو ها کتاب و مجالت میان میتوان خاص طور به : Journals & Books  منابع ميان جستجو .7

 .نمائید پاالیش رنتشاا لسا و موضوعی زهحو آزاد، سترسید با تمقاال ،کتابها ت،مجال به را دخو یجو و جست نیداتو می .0
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  : جو و جست نتایج از دهستفاا

 .هدد می ننشا را هشد یابیزبا نتایج ادتعد .0

 گاهیآ نمکاا یناطریق  از د،شو می ضافها مجموعه به شما ستاخودر ردمو جدید مقاله که هنگامی ؛یمیلا طریق از ارهشد تنظیم .0

 .باشد می هپایگا در عضویت مندزنیا خدمت ینا. دشو می سانیر

 د.شو می تنظیمتاریخ  سساا بر نتایج ض،فر پیش رطو به: زیسا مرتب گزینه .7

 را زبا شیوآر یاآزاد و  سترسید تمقاال جمله از سترسید اعنوا گزینه ینا بنتخاا با: سترسید عنو سساا بر نتایج دنکر ودمحد  .0

 .کنید می همشاهد

 مدیریت یهاارفزرم ان سایر یا Ref work, Mendeley یمنو به مقاله چند یا یک لساار ایبر: کتابشناختی تطالعاا لنتقاا .7

 منابع

 PDF فرمت با کامل متن دنلودا .6

 شیوآر یا و آزادسترسی د یا اكشترا طریق از مقاله کامل متن. هستند سسترد در شما ایبر نتایج یاآ ینکها همشاهد: سترسید حق .5

 .باشد پذیر سسترد نداتو می کامل متن خرید یا و زبا

 .دنمو ودمحد امحتو یا و عموضو ان،عنو ر،نتشاا لسا به ودمحد انمیتو را جو و جست نتایج: فیلتر حصالا  .8

 متن یا هچکیداز  عما را مقاله HTML فرمت و کنید کلیک مقاله انعنو روی مقاله ایمحتو نمایش ایبر: مقاله ایمحتو شنما .9

  .نمائید همشاهد کامل
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  روش های جستجو:

  .ستا شمندارز و مفید علمی جستجو رموتو رکا روش از گاهیآ

  .نیست سحسا کوچک و رگبز وفحر به جستجو رموتو ینا

  .نیست سحسا تلغا یمرکاآ و نگلیسیا یمالا به جستجو رموتو ینا

   .نمائید جستجو کلمه قسمت دو هر با را ستا فاصله نهاآ بین که قسمتی چند تکلما

  .نمائید دهستفاا " "عالمت از نیداتو می تصطالحاا جستجو رمنظو به

 در معا یها نویسهو عالئم  مریکاییآ و نگلیسیا یمالا/ کوچک و رگبز وفحر/ جمع و دمفر و دبو هداخو زیفا یجستجو عنو ینجاا در

 د(شو می نیز قفو اردمو شامل د )شو می گرفته نظر

 ه اید.دنمو وارد عالمت بین در شما که ستا یچیز آن قیقاًد جستجو ینجاا در. نمائید دهستفاا } { عالمت از نیداتو می  

Wildcards  
 .دشو رهستا عالمت جایگزین نداتو می کترراکا ادتعد هر* : عالمت

  .دشو السو عالمت جایگزین نداتو می کترراکا یک تنها:  ؟ عالمت

  تیورمجا منطقی یهارتواپرا
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AND  واژه دو هر ایبر تمقاال یجستجو  

OR واژه دو هر یا یک ایبر تمقاال یجستجو   

AND NOT  باشد نمی یرز حشر به کلماتی ویحا که که مقاالتی ایبر جو و جست.  

W/N 7 مثال ود،محد واژه دو بین کلمه ادتعد کثراحد رمنظو به جوو جست/W ستا فاصله نهاآ بینه کلم کثراحد که کلماتی یعنی . 

 PRE/n :مثالً. باشد میدو بر ممقد لیاو که ای واژه دو یجستجو PRE/3 با میدو بر ممقد اول کلمه که کند می یابیزبا را مقاالتی 

 .باشد همدآ کمتر یا 7 فاصله

  هشد منتشر منابع

 .باشد می همشاهد قابل کتابها و تمجال انعنو تفکیک به هپایگا در هشد منتشر منابع فهرست .0

  هشد یابیزبا مطالب فهرست فیلتر .0

  عموضو سساابر .7

  لفباییا فهرست سساا بر .0

  سترسید اعنوا سساابر .7

 .نمائید کلیک گزینه ینا روی بر بکتا یا مجله انعنو صفحه نمایش رمنظو به .6
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 مجله: صلیا صفحه

 
 

   مجله رهبادر

 .... تاثیر ضریب ،تحریریه تهیأ ،منهدا جمله از یدآور بدست مجله رهبادر طالعاتیا گزینه ینا در نیداتو می شما

 نمایانگر. دشو می داده نمایش مجله رهشما خرینآ تجارمند فهرست ضفر پیش رطو به: مجله از رهشما یک تمقاال فهرست .0

  .یدا دهنمو بنتخاا که ستا ای مجله نظر ردمو رهشما

  پچا ستد در تمجال بنتخاا .0

  .هدد می نمایش را آزاد سترسید تالمقا .7

 ردمو ینکها دنمو فیلتر مقاله ایمحتو به سترسید انمیز حسب بر را تمقاال نداتو می ینکها یمعنا به: تمقاال به سترسید سطح .0

 اریخرید قابل گزینه ینکها یا/ هچکید به سترسید یا و آزاد سترسید تمجال شیوآر/ آزاد سترسید/ نه یا باشد ما نمازسا اكشترا

  .باشد لفعا

  صخا دیستناا فرمت  Refworks با یمنو به مقاله کتابشناختی تطالعاا لنتقاا رمنظو به: مقاله کتابشناختی تطالعاا لساار .7



    Science Direct راهنمای استفاده از پایگاه        

 

 

 PDF فرمت دنلودا .6

   RSS و Alert  یافتدر .5

  جدید مقاله ارهشد یافتدر .8

 خدمت ای مجموعه به آزاد سترسید مقاله نشد ضافها رتصو در RSS یافتدر،  جدید مقاله نشد ضافها رتصو در RSS یافتدر .9

 .ستا سایت وب در عضویت مندزنیا

 . نمائید همشاهد کامل متن یا هچکید از عما را مقاله HTML فرمت انتو می مقاله انعنو روی کلیک با: مقاله صفحه نمایش .01

 .نمائید دهستفاا نالینآ لساار لینک از نیداتو می شما مقاله لساار رمنظو به: مقاله نالینآ لساار .00

 صفحه اصلی کتاب: 

 
 رهبادر تطالعاا .نمایید دهستفاا لینک ینا از نیداتو می بکتا رهبا در تکمیلی و بیشتر تطالعاا کسب رمنظو به: بکتا تطالعاا .0

 .... و/ نمخاطبا/ انعنو

  .دارد طتباار شما یتقاضا با بکتا یاآ ینکها تشریح رمنظو به: بکتا توصیف. 0

 بکتا ایمحتو با طتباار در بیشتر تطالعاا یافتدر رمنظو به: بکتا تجارمند فهرست. 7 

 خواندن یک مقاله: 
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  مقاله یک بدنه روی از ورمر و حرکت  -0

 ...  و بحث ،منابع فهرست اول،جد مثل مقاله از صخا بخش به سترسید رمنظو به مقاله کلی بچورچها از دهستفاا -0

  یرکتدا ساینس فطر از بیشتر مطالعه جهت هشد توصیه تمقاال -7

  .ندا داده دستناا نظر ردمو مقاله به که مقاالتی دنکر اپید -0

  نظر ردمو مقاله عموضو با متبط یکتابها -7

  نهآورانو ایمحتو با تعامل -6

  مقاله PDF فرمت در دنلودا اربزا از دهستفاا -5

 Mendelay مانند منابع مدیریت ارفزا منر به تطالعاا لنتقاا -8
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 )ارهشد ( ریجا سانیر گاهیآ تخدما و زیسا شخصی یها یژگیو

در صورت نداشتن نام کاربری و رمز با . نمائید کلیک Sign in گزینه روی بر یددار رعبو کلمه و یبررکا منا حاضر لحا در شما گرا .0

  کابری جدید درست نمائید.  creat an accountکلیک 

 
 و یبررکا منا Remember me گزینه دنکر لفعا با نیداتو می شما دنبو پذیر نمکاا کامپیوتر با تطالعاا اریگذ اكشترا گرا  .0

 . نمایید هخیرذ سیستم در را نتاردپسو

 راخود   Email آدرس و کلیک username or password Forgotten گزینه روی بر یددکر شموافر را نتارعبو کلمه گرا .7

  .نمائید وارد ؛یدا دهکر دهستفاا عضویت مهنگا که

 Scopus, Mendeley, Reaxys, Embaseدر منابع دیگر مثل   Science Directنام کاربری و رمز منبع  *****تبصره مهم:

 نیز قابل استفاده است. 

 :دبو هیداخو یلذ تمکاناا از دهستفاا به درقا شما ،سایت به ورود مهنگا  .0

 ریجا سانیر گاهیآ مدیریت 

 ردپسو تغییر 

 شخصی تتنظیما و تجزئیا سانیر روز به یا زیسا مدروزآ  

 روی بر جدید بررکا یک انعنو به عضویت ایبر: عضویت معد رتصو در Not Register نمایید را وارد زمال تطالعاا و کلیک . 

 نمایید جستجورا  آن و بنتخاا را تمجال عموضو نیداتو می شما هاارهشد مدیریت صفحه در ار(: )هشد ریجا سانیر گاهیآ مدیریت .

 .یددازبپر صفحه از نشد رجخا ونبد هاارهشد فحذ و هخیرذ ،تغییر به نیداتو می حتیرا به همچین

 

 هست. دسترسی امکانمنبع این تبصره مهم: به منابع آزاد نیز در 
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 مرکزی کتابخانه - اول طبقه - تحقیقات معاونت ساختمان -(ص) اعظم پیامبر مجتمع - بسیج میدان - اراك: نشانی

 diglib@arakmu.ac.ir:الکترونیکی پست 

 186 - 70057786    : تلفن 

 186 -  70057679  :دورنگار 

 6900-5-78080: پستی کد           


