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 Science Directراهنمای جستجو در پایگاه اطالعاتی 

Science Direct   یک سشٍیس اطالػاتی الکتشًٍیکی پیطشٍ هی تاضذ کِ تِ ٍسیلِ آى

هجلِ ػلوی، فٌی،  0011ًاضش هؼتثش استثاط تشقشاس کشدُ ٍ تِ تیص اص  021هیتَاًیذ تا 

هیلیَى چکیذُ هقاالت ػلوی  95( ٍ تیص اص full textپضضکی تِ صَست توام هتي )

 دستشسی پیذا کٌیذ.

 ی سایٌس دایشکت تِ آدسس صیش تشٍیذ :تشای جستجَ دس پایگاُ اطالػات

http://www.sciencedirect.com 

 

 science directراهنمای گام به گام جستجو در پایگاه 

پس اص ٍسٍد ضوا تا صفحِ ای ّواًٌذ تصَیش صیش هَاجِ خَاّیذ ضذ. دس تاالی صفحِ 

دُ ٍجَد داسد ٍ ّواًطَس کِ دس تصَیش صیش هطاّذُ هیکٌیذ، کادسی تِ ًام جستجَی سا

هیتَاًیذ دس هقاالت یا تصاٍیش، دس ػٌَاى کتاتْا یا هجالت، ضواسُ ًطش، جلذ، هَلف، ٍ 

ضواسُ صفحِ تِ جستجَ تپشداصیذ ٍ اهکاى تشکیة تیص اص یک هَسد سا دس جستجَی 

 سادُ ًوی تَاًیذ اًجام دّیذ.

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 

ػالٍُ تش  جستجَی سادُ هی تَاًیذ جستجَی خَد سا تِ صَست تخصصی تش ًیض اًجام 

کلیک  Advance Searchدّیذ. تشای ایي کاس کافیست ّواًٌذ تصَیش صیش تش سٍی گضیٌِ 

 ًواییذ.



 

 

ّواًطَس کِ دس تصَیش تاال ًیض هطاّذُ هی کٌیذ، اهکاى جستجَی دس توام هٌاتغ، 

آًْا، جستجَ دس کتاتْا ٍ جستجَ دس تصاٍیش ٍ جذاٍل تِ  جستجَ دس هجالت ٍ هقاالت

صَست یک جا تشای ضوا اهکاى پزیش خَاّذ تَد. تا اًتخاب ّشیک اص هَاسدی کِ دس 

 .ى قسوت هحذٍد ًواییذجستجَی خَد سا تِ آ پاییي تِ آى اضاسُ هی ضَد هی تَاًیذ

ضوا هی تَاًیذ تا هطاّذُ هی کٌیذکِ  Search Forدس تصَیش صیش کادسی تا ػٌَاى  (0

استفادُ اص لیست کطَیی هَجَد، جستجَی خَد سا هحذٍد تِ چکیذُ، هَلف، 

ػٌَاى، ضاتک، کل هتي ٍ... ًواییذ ٍ یا ایٌکِ ػثاست هَسد جستجَ سا دس کل هَاسد 

 رکش ضذُ قشاس دّیذ ٍ تِ جستجَ دس تواهی قسوتْای یک هتي تپشداصیذ.



 

صیش هطاّذُ هی ًواییذ، ػولگشّای تَلی تِ دس کادس تؼذی، ّواًطَس کِ دس تصَیش  (2

صَست یک لیست کطَیی دیذُ هی ضًَذ . ضوا هی تَاًیذ تا استفادُ اص ایي 

ایي  ػولگشّا جستجَی خَد سا هحذٍد ًوَدُ ٍ تِ ًتایج دلخَاُ خَد دست یاتیذ.

 هی تاضٌذ. AND،OR،NOTػولگشّا ضاهل 

AND ّ ،ٌَگاهی کِ چٌذ کلیذ ٍاطُ : ایي ػولگش تشای هحذٍد کشدى داهٌِ جستج

سا تاّن تشکیة هیکٌیذ تِ کاس هیشٍد. ٌّگاهی کِ دٍ کلیذ ٍاطُ سا تِ ٍسیلِ ایي 

ػولگش تاّن تشکیة هیکٌیذ، ًتایج جستجَ ضاهل توام هٌاتؼی است کِ ّش دٍ 

 کلیذ ٍاطُ سا داسا تاضٌذ. 

OR  ایي ػولگش تشخالف ػولگش :AND  تاػث گستشش داهٌِ جستجَ ٍ تاصیاتی

ًتایج هَسد جستجَ هی تاضذ. تا استفادُ اص ایي ػولگش ، ٌّگاهی کِ دٍ کلیذ ٍاطُ 



سا تشکیة هیٌواییذ، ًتایج حاصل اص جستجَ ضاهل توام هٌاتؼی است کِ حذاقل 

 یکی اص کلیذ ٍاطُ ّای هَسد ًظش ضوا سا داسا تاضٌذ.

NOT  ػولگش : ایي ػولگش ّواًٌذAND  ًًَِتایج جستجَ سا هحذٍد هی کٌذ، تِ گ

ای کِ یک یا چٌذ کلیذ ٍاطُ اص جستجَ حزف هی گشدًذ. هثال ٌّگاهی کِ دٍ 

کلیذ ٍاطُ سا تا استفادُ اص ایي ػولگش تشکیة هیٌواییذ، ًتایج حاصل اص جستجَ، 

 ضاهل هٌاتؼی است کِ کلیذ ٍاطُ اٍل سا داسا ٍ فاقذ کلیذ ٍاطُ دٍم هی تاضذ.

 
 

هَسد ًظش خَد ٍ ّوچٌیي  دامنه موضوعیػالٍُ تش گضیٌِ تاال ، ضوا هیتَاًیذ 

هَسد ًظش خَد سا تشای هحذٍد کشدى ًتایج جستجَ خَد استفادُ  زمانی بازه

 ًواییذ.



 
تؼذ اص ایٌکِ تٌظیوات هشتَط تِ کلیذ ٍاطُ هَسد ًظش خَد سا دس قسوت جستجَی 

تخصصی ّواًٌذ آًچِ کِ دس هَاسد تاال تِ آى اضاسُ ضذ، اًجام دادیذ، تش سٍی 

 کلیک ًواییذ. Searchگضیٌِ 



 
ًتایج تاصیاتی ضذُ تِ صَست صفحِ ای ّواًٌذ  Searchتا کلیک سٍی گضیٌِ 

ِ ضاهل ػٌَاى ًَع هٌثغ )هقالِ ، کتاب ٍ ... ( ، ًام هجلِ ضکل صیش تاص هی ضَد ک

هجلِ ، تاسیخ اًتطاس هقالِ،  Volume ٍIssue    ای کِ دس آى تِ چاج سسیذُ است،

ًام ًَیسٌذُ یا ًَیسٌذگاى هقالِ، چکیذُ هقالِ ٍ ّوچٌیي گضیٌِ ای تشای داًلَد 

 ٍ یا خشیذ هقالِ یا هٌثغ هَسد ًظش ها هی تاضذ.



 
 

 


