آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه اینترنتی ELSEVIER
منصوره فيض آبادي (كارشناس ارشد كتابداري)

مقدمه
 Elsevierيكي از بزرگ ترين ناشران چند رسانه اي علمي دنيا مي باشد ،كه اطالعات
و خدمات علمي ،فني و پزشكي را در سراسر دنيا منتشر مي كند .اين ناشر به بيش
از  03ميليون دانشمند ،دانشجو و شاغلين در زمينه بهداشت و اطّالعات خدمت رساني
مي نمايد.
يكي از خدمات  ScienceDirect ،Elsevierمي باشد ،كه به وسيلهي آن امكان
دسترسي به متن كامل بيش از  0333مجله علمي ،فني ،پزشكي و
مقاله فراهم شده است  .اين پايگاه تقريبا يك چهارم اطالعات الكترونيكي علمي
در زمينه فني و پزشكي را پوشش مي دهد .پوشش مجالت اين پايگاه به جلد اول
شماره يك هر مجله برميگردد .همچنين اين پايگاه عالوه بر مجالت ،صدها
كتاب ،دستنامه و منابع مرجع را نيز دارا مي باشد.
از چه طريقي مي توانم به پايگاه اطالعاتي  Elsevierدسترسي پيدا كنم؟
براي استفاده از اين پايگاه...
در قسمت  Address Barمرورگر خود آدرس زير را وارد نماييد.
www.sciencedirect.com
در اين قسمت صفحهي اصلي  Elsevierباز مي گردد.
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گزينه هاي موجود در صفحه اصلي  Elsevierچه هستند و چه كاربردي دارند؟

 .1وضعيت ثبت نام

 .0نوار راهنما


خانه



 : Browseمرور



 :Searchجستجو



 :My settingsتنظيمات من



 :Alertsخبر رساني



 :Helpكمك

Quick Search .0

( Quick Searchجستجوي سريع ) ،چيست و چگونه مي توانم در آن جستجوي خود را انجام دهم؟
از طريق جستجوي سريع شما مي توانيد در زمينهي عنوان ،نويسنده،
نام مجله ،شماره و جلد مجله جستوجوي خود را انجام دهيد.
جستوجوي سريع در باالي هر صفحه اي كه نوار راهنما را دارا
مي باشد ،قابل دسترسي است.
فيلدهاي موجود در جستجوي سريع عبارتند از:
 :Title, abstract, keywords .1عنوان ،چكيده ،كليد واژه
 :Author .0نويسنده
.0

 :Journal/book titleعنوان كتاب يا مجله

.4

 :Volumeجلد

 :Issue .5شماره
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 :Page .6صفحه
 .7كليد واژه مورد نظر خود را در فيلد دلخواه وارد نماييد.
 .8بر روي دكمه

كليك نماييد.













چگونه در ( Basic Searchجستجوي ساده) و در تمام منابع جستوجوي خود را انجام دهم؟
 .1روي دكمه  Searchكليك كنيد.
 .2سر برگ  All Sourcesرا براي انتخاب منابع جستوجو انتخاب كنيد.
 .3سر برگ  Basicرا از سمت راست انتخاب كنيد.
 .4در هر يك از كادر هاي جستوجو ،كلمهي جستوجو را وارد كنيد.
و اگر در هر كادر جستجو دو كلمه وارد كنيد آن را به
عنوان يك عبارت در نظر مي گيرد.
در جستوجوي مقدماتي از منوي كشويي فيلد جستوجو () Within
فيلد مورد نظر خود را انتخاب كنيد ،كه عبارتند از:


نويسندگان()authors



نام نشريه()Name Journal



عنوان()Title



كليد واژه ها()keywords



چكيده ()Abstract



مرجع()Reference



شابك( )ISBNيا () ISSN



مؤسسه يا سازماني كه نويسنده به آن وابسته است ()Affiliation



تمام متن ()Full Text

 .5سپس روي دكمه  Searchكليك كنيد.
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جستوجوي ساده و پيشرفته و در سربرگ ( All Sourcesهمه منابع ) چه محدوديت هايي مي توانم اعمال
كنم؟
براي استفاده از محدوديتها صفحه جستوجو را باز كرده و كليد واژه هاي مورد نظر را وارد كنيد.
 .1از عملگرهاي OR ،ANDو  AND NOTاستفاده نماييد.
 .0بر روي كادرهاي قبل از هر گزينه در قسمت Sourceا(منبع )
كليك نموده و منبع مورد نياز براي جستوجويتان را انتخاب نماييد.
 .0در قسمت  subjectاز كشوي پايين رو زمينه موضوعي
جستوجوي خود را مشخص كنيد ،و
اگر تمايل داشتيد كه در چند موضوع جستوجوي شما انجام شود،
با استفاده از  crtl+clickانتخاب كنيد.
 .4در قسمت  Dateفاصله زماني كه مي خواهيد جستوجوي شما
در آن صورت گيرد را انتخاب كنيد.
 .5بر روي گزينه  Searchكليك نماييد.
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روش جستوجو در جستوجوي پيشرفته( )Expertبه چه صورت مي باشد؟
در جستوجوي پيشرفته ( )Expertبا استفاده از عملگرها ميتوانيد
جستوجوي خود را دقيقتر كنيد.
 .1دكمه  Searchرا انتخاب كنيد.
 .0سر برگ  All Sourcesرا براي انتخاب منابع جستوجو انتخاب كنيد.
 .0سر برگ  Expertرا از سمت راست انتخاب كنيد.
 .4كلمه هاي مورد نظر خود را با استفاده از عملگرها در كادر جستوجو وارد كنيد.
 .5محدوديتهاي مورد نظر خود را اعمال كرده و بر روي دكمه
 Searchكليك كنيد.









چگونه مي توانم با استفاده از تاريخچه جستوجو( )History Searchاستراتژيهاي جستوجوهاي خود را
مشاهده نمايم؟
تاريخچه جستوجو جدولي است كه ليست استراتژي هاي جستوجو و تعداد مقاالت بازيابي شده هر جستجو
را نمايش مي دهد.
براي استفاده از اين امكان
 .1بر روي  Turn Onكه در زير صفحهي جستوجو قرار دارد ،كليك نماييد،
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و جستوجوي خود را انجام دهيد .در اين حال استراتژي جستوجوي خود را
مي توانيد در جدول  History Searchمشاهده نماييد.
 .2نوار راهنماي  History Searchكه گزينه هاي آن عبارتند از:


 : Turn Offخاموش كردن تاريخچه جستجو؛



 :Save History As...ذخيره تاريخچهي جستوجو با نام دلخواه؛



 : Recall History...بازيابي تاريخچهي جستوجو؛



 : Clear Historyپاك كردن تاريخچه؛



 : Printable Historyچاپ كردن تاريخچه؛

 .3گزينه هاي جدول  History Searchعبارتند از:


رديف جستوجوها؛



استراتژي جستوجو؛



تعداد نتايج؛



عمليات مورد نظر كه عبارتند از :امكان اجراي مجدد

جستجو( ) re-runو ايجاد تغيير( )editو حذف( )deleteجستوجو.
 .4امكان گسترش و محدود سازي نتايج با استفاده از استفاده از
 Combine with ANDو Combine with OR
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چگونه مي توانم نتايج جستوجوهاي خود را ذخيره نمايم؟
جستوجويي از طريق جستوجوي ساده يا پيشرفته انجام دهيد.
.1براي ذخيره جستوجوي خود بر روي گزينه
 Save Searchكليك كنيد.
جستجوهايي كه به اين طريق شما ذخيره مي نماييد ،در
آينده قابل بازيابي مي باشند.
 .0در صفحه باز شده به رنگ قرمز جستجوي ذخيره شده شما نمايش داده مي شود.
 .3براي ويرايش جستوجوي خود بر روي گزينه Edit Search
كليك نماييد ،و تغييرات خود را اعمال كنيد.
نكته :در صوورتي كوه از طريوق Quick
 Searchجستوجو را انجام دهيود ،ايون
گزينهها وجود ندارد.
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چگونه مي توانم جستوجويي را كه قبال ذخيره كرده ام بازيابي كنم؟
 .1در صفحه جستوجو بر روي گزينه  Recall Search.كليك نماييد.
 .2در صفحه باز شده از ميان جستوجوهاي ذخيره شده
جستوجوي مورد نظر خود را انتخاب كنيد.
 .3بر روي گزينه  Retrieve New Articles Onlyكليك
نماييد ،تا فقط مقاالت جديد اضافه شده به پايگاه را براي شما بازيابي نمايد.
 .4در صورتي كه بر روي گزينه  Retrieve All Articlesكليك
نماييد ،تمامي مقاالت بازيابي خواهند شد.
.5با كليك بر روي گزينه  Modify searchاستراتژي جستوجوي خود را
مي توانيد ،تغيير دهيد.
 ..6با كليك بر روي گزينه  Deleteجستوجوي شما حذف مي گردد.
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چگونه مي توانم جستوجويي كه قبال ذخيره كرده ام را تغيير دهم؟
 .1از صفحهي جستوجو بر روي گزينه  Recall Searchكليك نماييد.
 .2جستوجوي ذخيره شده دلخواه را انتخاب كنيد.
 .3بر روي گزينه  Modify Searchكليك نماييد ،تا صفحهي جستوجو باز شود.
در اين صفحه تغييرات مورد نظر خود را اعمال كرده و بر روي گزينه
 Searchكليك نماييد.
 .4براي ذخيره تغييرات در صفحهي نمايش نتايج جستوجو بر روي گزينه
.5

 Save Searchكليك نماييد ،و آن را ذخيره كنيد.

نكته :جستوجوي اصلي كه در آن تغييرات
را اعمال نمودهايد ،هنوز قابل دسترسي
است كه مي توانيد آن را حفظ يا حذف نماييد.


.
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گزينه هاي موجود در صفحهي نتيجهي جستوجو شامل چه مواردي است؟
گزينه هاي قابل مشاهده در اين صفحه عبارتند از:
 -Articles Found .1تعداد مقاالت بازيابي شده؛
 .0نمايش محدوديتهاي اعمال شده؛
 .0گزينه هاي مربوط به جستوجو؛
 : Edit Search .iويرايش كردن جستوجو؛
 :Save Search .iiذخيرهي جستوجو؛
 :Save as Search Alert .iiiذخيرهي جستوجو براي آگاهيرساني؛
 .4نمادهاي نشان دهنده اين است كه آيا آن مقاله جز مجالت اشتراك شده ما مي باشد يا خير؟
=  = Full-text availableمتن كامل در دسترس مي باشد.
=  = Non-subscribedمتن كامل در دسترس نمي باشد.
 search within results .5براي اين كه كلمه هاي ديگري را به
جستجوي اوليه خود اضافه كنيد؛
 :Article List .6ليست مقاالت؛
 :Full Abstracts .7چكيدهي كامل؛
 :Sort .8مرتب بر اساس تاريخ يا ارتباط؛
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هر كدام از گزينه هاي جستوجو در صفحه نمايش نتايج جستوجو چه كاربردي دارند؟
 .1عنوان مقاله كه با حروف پررنگ از ساير قسمتها مشخص شده است.
 .0نوع مطلب كه مقاله است يا خير؟
 .0عنوان مجله و منبعي كه اين مطلب در آن قرار دارد و
شماره جلد و صفحه و سال آن؛
 .4نويسنده يا نويسندگان مقاله؛
 .5انتخاب شكل نمايش مقاله كه شامل گزينه هاي زير مي باشد:


 SummaryPlusاين فرمت شامل

 چكيده مقاله()abstract رئوس مطالب مقاله()outline article تصاوير و اشكال و جدولها به صورت كوچك شده مرجع هاي اين مقاله( )referencesمي باشد.

 PDF formatمتن كامل مقاله به همان شكلي كه

در مجلّه چاپ شده در اختيار شما قرار مي گيرد.


 Full-text + Linksاين فرمت شامل



مرجع هاي اين مقاله( )referencesمي باشد.
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چگونه براي استفاده بهتر از امكانات  Science directدر آن ثبت نام كنم؟
 .1ابتدا بر روي گزينه ( Registerثبت نام) درگوشه سمت چپ
صفحه اصلي  Science directكليك نماييد .تا صفحهي ثبت نام باز شود ،سپس
شما بايد مشخصات
خود را در آن وارد كنيد.
 - Title .0در اين قسمت عنوان خود را از نظر خانم يا
آقا بودن و  ...مشخص كنيد.
 :First Name .0در اين قسمت نام كوچك خود را وارد كنيد.
 :Last Name .4نام خانوادگي
 :Email address .5آدرس پست الكترونيكي
 :Country .6كشور
 :User Role .7نقش
 :password .8كلمه عبور
 :Confirm Password .9تكرار كلمه عبور
 :Subject .13در اين قسمت حدّاقل يكي از موضوعات را كه
مورد عالقه تان را انتخاب نماييد.
براي انتخاب بيشتر از يك موضوع كليد  Ctrlرا نگه داشته روي گزينه ها كليك نماييد.
 .11در جلوي قسمت  Registered User Agreementتيك بزنيد.
 .10در انتها بر روي كليد  Doneكليك نماييد.



















Beyhagh ; Journal Of Sabzevar School Of Medical Sciences 2007-2008 ; vol. 16 ; No:3&4

55

آشنايي با نحوه جستجو در پايگاه اينترنتي ELSEVIER

 Browseچيست و چه كاربردي دارد؟
در پايگاه  Elsevierبهوسيلهي  Browseشما مي توانيد
مجالتي كه مورد اشتراك مي باشند ،و دسترسي به متن
كامل آنها فراهم شده است را مشاهده كنيد ،و هر عنوان را كه
دلخواه شماست با كليك بر روي آن باز نموده و شمارهي مورد نظر
را انتخاب كرده و به متن آن دسترسي پيد ا كنيد.
براي استفاده از اين امكان:
 .1بر روي گزينه  Browseدر نوار راهنما كليك كنيد.
 .2در صفحه باز شده تمامي مجالت موجود در Elsevier
بر حسب حروف الفبا نمايش داده مي شود.
 .3نحوه نمايش مجالت به صورت موضوعي؛
 .4نمايش مجلّات مورد نظر شما؛
 .5در جلو هر عنوان مجلّه عالئمي وجود دارد كه عبارتند از:


 - Full-text available:دسترسي به متن كامل؛



 : Non-subscribedمجالت غير اشتراكي و عدم دسترسي

به متن مقاالت؛
 .6نوع رسانه
 :Favorites .7مجالت دلخواه – شما با تيك زدن در كادر جلوي هر
مجالت در اين ستون آنرا به فهرست مجلّات دلخواه خود اضافه مي نماييد.
 : Volume /Issue Alerts .8آگاهي رساني در زمينهي اضافه شدن جلد يا
شمارهي جديد به پايگاه از طريق پست الكترونيكي
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چگونه مي توانم به فهرست نشريات مورد اشتراك دسترسي داشته باشم؟
براي استفاده از اين امكان
 .1بر روي گزينه  Browseدر نوار راهنما كليك نماييد.
 .0در ستون سمت چپ صفحه باز شده تيك جلوي
عبارت

 Non-subscribedرا برداشته تا نمايش داده نشود.

 .0بر روي گزينه

كليك كنيد.

 .4در صفحه باز شده ،تنها مجلّات مورد اشتراك مشاهده مي شود
كه شما با كليك بر روي هر مجله و انتخاب سال و شمارهي دلخواه
به متن مقاالت آن دسترسي پيدا مي كنيد.
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چگونه مي توانم ( My Settingsتنظيمات دلخواه خود ) را تغيير دهم؟
در قسمت  My Settingsشما مي توانيد تنظيمات دلخواه
خود را ايجاد كنيد و يا تغيير دهيد:
براي استفاده از امكانات اين گزينه:
 .1بر روي آيكون  My Settingsدر نوار راهنما كليك نماييد.
در صفحهي باز شده  My Settingsگزينه دلخواهي كه
مي خواهيد آن را تنظيم نماييد انتخاب كنيد .اين گزينه ها عبارتند از:
.2

 :Add/Remove Alertsاضافه و تغيير داده سيستم آگهي رساني؛

.3

 :Modify Personal Details and Preferencesتغيير تنظيمات و
جزئيات مشخصات فردي؛

.4

 :Change Passwordتغيير رمز عبور؛

.5

 :ScienceDirect Electronic Holdings Reportsمشاهدهي ليست
مجلّات در دسترس
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چگونه مي توانم در  Science directرمز عبور خود را تغيير دهم؟
براي تغيير رمز عبور خود ...
 .1از نوار راهنما روي  My Settingsكليك كنيد.
 .0بر روي گزينه  Change Passwordكليك نماييد.
 .0در قسمت  Current Passwordرمز فعلي خود را وارد كنيد.
 .4در قسمت  New Passwordرمز جديدتان را وارد نماييد.
 .5در قسمت

 Confirm Passwordمجددا رمز

جديد خود را وارد نماييد.

 .6بر روي دكمه  Submitكليك كنيد تا رمز جديدتان ذخيره شود.
 .7در صورتي كه بر روي گزينه  Clearكليك نماييد بدون
هيچ تغيير به صفحه  My Settingsبر مي گرديد.
نكته :رمز عبوور شوما بايود بيشوتر از 5
كاراكتر و كمتر از  03كاراكتر باشد.
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 Alertيا آگاهي رساني الكترونيكي چه كاربرد و مواردي را شامل مي شود؟

با استفاده از امكانات  Alertsشما از جديدترين مطالب اضافه شده به پايگاه
كه در زمينه موضوعي مورد عالقه شما مي باشد آگاهي مي يابيد.
 .1در نوار راهنما بر روي گزينه  Alertsكليك نماييد.
گزينه هاي صفحه باز شده عبارتند از:


 :Search Alertsآگاهي رساني جستوجو؛



 :Topic Alertsآگاهي رساني موضوعي؛



 :Volume/Issue Alertsآگاهي رساني جلد و شماره هاي جديد؛



 :Citation Alertsآگاهي رساني استنادات؛
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چگونه مي توانم استراتژي جستوجوي خود را به صورت  Alertذخيره نمايم ؟
براي ذخيره يك جستوجو به عنوان  Alertابتدا جستوجوي مورد نظر خود را انجام دهيد
در صفحهي نمايش نتايج جستوجو
 .1بر روي گزينه  Save as Search Alertكليك كنيد.
 .0در صفحهي بازشده براي  Alertخود يك نام انتخاب نماييد.
 .0در قسمت  Frequencyفاصلهي زماني كه مي خواهيد پيام
دريافت نماييد ،را تعيين كنيد.


 :Weeklyهفتگي



 :Monthlyماهانه



 :Dailyروزانه



 :Inactiveبه طور مستمر

 .4بر روي گزينه  Save Alertكليك كنيد.
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