
می   (Elsevier)یکی از محصوالت انتشارات الزویر   (Science Direct)پایگاه علمی ساینس دایرکت 

 کتاب از انتشارات مختلف را فراهم می نماید. 04870ژورنال و  7004باشد که دسترسی به 

محصول آنالینی است که شرکت الزیور در اختیار پژوهشگران و محقققققیق    47ساینس دایرکت یکی از 

میلیقون مقققالقه  7دانشجویان  اساتید و کلیه عالقه مندان به علم و دانش قرار می دهد. ای  مجموعه حدود 

 تاکنون فراهم کرده است. 5771علمی با موضوعات بسیار متنوع از سال 

)ساینس دایرکت( بر علوم پایه  فنی و پزشکقی مقی   Sciencedirectاگرچه تمرکز اصلی پایگاه علمی 

باشد  اما تعداد بسیار زیادی مقاله و ژورنال با موضوعات علوم انسانی و اجتماعی نیز موجود می باشد. به طقور 

کلی ژورنال ها در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده اند : علوم فیزیکی و مهندسی  علوم زیستی  بهداشقت و 

 سالمت  و علوم اجتماعی و انسانی.

بخش اعظم ژورنال های انتشار یافته در ای  پایگاه داده توسط موسسه علمی )تامپسون رویترز( نقمقایقه 

محسوب می   (ISI)گذاری می شود  بنابر ای  اغلب مقاالت دانلود شده  از ای  پایگاه جزو مقاالت آی اس آی 

 شوند.

به صورت خالصه مجالت  مقاله های علمی و کتاب های موجود در پایگاه علقمقی سقایقنقس دایقرکقت 

(Sciencedirect) :حوزه های علمی زیر را تحت پوشش دارد 

 علوم مهندسی: مهندسی شیمی  علوم کامپیوتر  انرژی  علم مواد  ریاضیات  فیزیک و نجوم    

 علوم زیستی: بیوشیمی  ژنتیک و زیست شناسی مولکولی  محیط زیست  ایمونولوژی و میکروب شناسی    

 بهداشت و سالمت: علوم دارویی  دامپزشکی  پزشکی و دندانپزشکی    

 علوم اجتماعی و علوم انسانی:  هنر  کسب و کار  مدیریت  حسابداری و اقتصاد  روانشناسی   علوم اجتماعی    

خواه هدف از اکتشاف و تحقیق پیشبرد یک پروژه خاص یا رسیدن به یک نتیجه جدید برای ارتقا عقلقم 

 (ScienceDirect)باشد  همه اینها نیازمند و وابسته به داشت  منابع مناسب علمی هستند. ساینس دایرکت 

به عنوان یک راه حل هوشمندانه با ترکیبی از نشریه ها و مقاله های علوم پایه  فنی و پزشکی به کاربران خود 

 ای  توانایی را می دهد که در تحقیق  آموزش و مطالعات خود موفق تر و موثرتر باشند.

 جستجوی ساده:

. عنقوان 7. نویسنده 0. جستجوی کلیدواژه 5در صفحه اول ساینس دایرکت جستجوی سریع وجود دارد: 

. هم چنی  با کلیک بر روی ای  گزینه می توان وارد صقفقحقه 4. صفحه 6. شماره 1. جلد 7کتاب یا ژورنال 

 جستجوی پیشرفته شد.

 جستجوی پیشرفته:

. جستجو کلیدواژه ای در مقتق  5در صفحه جستجوی پیشرفته گزینه های متعددی وجود دارد از قبیل:  

. جستجقو در 6. وابستگی سازمانی 1. نویسندگان 7. سال انتشار 7. جستجو در عنوان کتاب یا ژورنال 0مقاله 

. شماره بی  55. صفحات 50. شماره 7.  محدود کردن جلد 8. جستجو در عنوان 4عنوان  چکیده یا کلیدواژه 

 . محدود کردن جستجو به نوع منبع57. جستجو در منابع 50المللی کتاب یا پیایند و مقاله 

 

 صفحه نتایج: 

. 7. تعداد نتایقج 0. منابع پیشنهادی بر اساس جستجو 5در صفحه نتایج موارد زیر نمایش داده می شود: 

. خروجی گقرفقتق  1. دانلود موارد انتخاب شده 7مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط و یا تاریخ انتشار 

. 7. عنوان ژورنال 8. نوع مقاله 4. محدود کردن سال انتشار 6موارد انتخاب شده برای نرم افزار های استنادی 

و نویسندگان مقققالقه )بقه  DOI. با کلیک بر روی عنوان مقاله می توان به مت  کامل آن  50نوع دسترسی 

. نقمقایقش 57. دانلود مت  کامل 57. نویسندگان 50. اطالعات نشریه 55صورت لینک دار( دسترسی داشت 

 . خروجی گرفت  برای نرم افزار های استنادی.51چکیده 

 تورق:

می توان وارد صفحه تورق شد و با توجه به موارد زیر به جستجقو   Journals & books با کلیک بر روی 

 . نوع دسترسی7. نوع مدارک 7. انتخاب موضوع اخص تر 0.  انتخاب موضوع 5پرداخت: 

 نتایج تورق:

. جستجوی عنوان کتاب یا ژورنقال 0. تعداد نتایج 5صفحه نتایج تورق به شکل زیر نمایش داده می شود:  

 . نوع دسترسی6. نوع منبع 1. تغییر موضوع اخص تر 7. تغییر موضوع 7در میان نتایج 

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books

