
خذیدِ ضثاًکاسُ
کاسضٌاس تخص اطالع سساًی کتاتخاًِ هشکضی

داًطگاُ ػلَم پضضکی تَضْش 
93هشداد  

  ScienceDirectراَىمای آمًزشی پایگاٌ اطالعاتی  



•ScienceDirect ضشکت هحػَل پيطشٍ، الکتشًٍيکی اطالػاتی سشٍیس یكElsevier 

ِ ای چٌذ ًاضشی Elsevier.است   سا پضضکی ٍ فٌی ػلوی، خذهات ٍ هحػَالت کِ است سساً

 کِ هی دّذ اسائِ خذهات ٍ هحػَل 200000 اص تيص ًاضش ایي .هی کٌذ هٌتطش دًيا سشاسش دس

 ّش ٍ است اطالػاتی پایگاّْای ٍ الکتشًٍيکی خذهات ٍ هحػَالت کتاتْا، هدالت، ضاهل

 .هی کٌذ هٌتطش  سا کتاب 1200 ٍ ًطشیِ 1600 اص تيص  سال

:دستشهی گيشد سا صیش هَاسد ScienceDirectاطالػاتی پایگاُ•

هتي توام غَست تِ پضضکی فٌی، ػلوی، هدلِ 2300 اص تيص•

هتي توام غَست تِ کتاب ػٌَاى 54•

 چکيذُ غَست تِ کتاب 22000 اص تيص •

سایگاى کتاب ٍ هدلِ 1700 اص تيص•

...ٍ ػلوی هقالِ هيليَى12 اص تيص•



  ScienceDirectپًشش مًضًعی  

اًساًیػلَم  ٌٍّشّا •
حساتذاسی، هذیشیت ٍ تداست•
هٌْذسی ضيوی•
ضيوی  •

، (Decision Sciences)ػلَم تػوين گيشی•
ایٍ ػلَم سياسُ صهيي •
اهَس هالی ، اقتػاد سٌدی ٍ اقتػاد•
اًشطی•
هٌْذسی•
صیست هحيط •
هَاد ػلَم •
سیاضيات  •

ضٌاسیستاسُ  ٍفيضیك •
اختواػی ػلَم •

ٌ َای مًضًعی زیر را پًشش  ایه پایگاٌ حًز
:  می دَد

ٍ دًذاًپضضکیػلَم پضضکی •
ػلَم اػػاب•
پشستاسی•
فاسهاکَلَطی•
سن ضٌاسی ٍ ػلَم داسٍیی•
ایوٌی ضٌاسی ٍ هيکشٍتيَلَطی•
داهپضضکی ٍ ػلَم داهی •
طًتيك ٍ صیست ضٌاسی هَلکَلی •
کطاٍسصی ٍ ػلَم صیستی•
سٍاًطٌاسی •
تيَضيوی•



:تًشُر تٍ آدرس الکتريویکیداوشگاٌ علًم پسشکی دسترسی تٍ مىاتع اطالعاتی از طریق يب سایت 

http://www.bpums.ac.ir

http://www.bpums.ac.ir/


اتصال تٍ پایگاٌ از طریق يب سایت داوشگاٌ علًم پسشکی تًشُر

ٍاسد ضذى تِ پایگاُ اطالػاتی
    ScienceDirect



   ScienceDirectصفحٍ خاوگی 
http://www.sciencedirect.com



ScienceDirectدر  عضًیت 

IP اساس تشScienceDirect تِ دستشسی

Addressکشدى ٍاسد تِ ًياصی ٍ است ضذُ تٌظين ّا 

user name ٍ passwordػضَیت تا ٍلی ًذاسد 
 ضخػی پشٍفایل یك ایداد ٍ ScienceDirect دس

 خستدَّا، کشدى رخيشُ هاًٌذ اهکاًاتی اص تَاًيذ هی
  از استفادهػالقِ، هَسد ًطشیات اص ليستی ایداد

Search سرویس Alerts ببرید بهره ...و.



تغييش اطالػات ضخػی ٍ 
تٌظيوات

    Alertهذیشیت

تْيِ گضاسش اص هَخَدی هٌاتغ 
فْشستی اص اطالػات : الکتشًٍيکی

.هَخَدی ضوا اسائِ هی دّذ

کلوِ ػثَستغييش 

خاسج ضذى اص حساب کاستشی 
خَد

ًام کاستشی



هطاّذُ هقاالتی کِ تيطتشیي تؼذاد 
ِ اًذ .  دفؼات داًلَد سا داضت

(تشاساس حَصُ هَضَػی هَسدًظش)

آخشیي هقاالت اضافِ 
ضذُ تِ پایگاُ 

دستشسی تِ هٌاتغ 
سایگاى هَخَد دس پایگاُ 



دریافت راَىمای پایگاٌ



جستجً در فُرست الفثایی ي مًضًعی مجالت

هَضَػی دسختی هدالتفْشست 
الفثایی هدالت فْشست 

تؼذاد ػٌاٍیي هدالت 
هَخَد دس پایگاُ 



جستجً در فُرست الفثایی ي مًضًعی کتاب َا

هَضَػی دسختی فْشست 
کتاب ّا

تؼذاد ػٌاٍیي کتاب ّای 
هَخَد دس پایگاُ 

الفثایی فْشست 
  کتاب ّا



دستِ تٌذی هَضَػی هذاسک 
هَخَد دس پایگاُ 

فْشست الفثایی هذاسک هَخَد دس پایگاُ 

تؼذاد کل هقاالت هَخَد دس پایگاُ

اًتخاب حَصُ هَضَػی 
هَسدًظش

خستدَ تشاساس ًام ًَیسٌذُ

خستدَ تشاساس ػٌَاى 
هدلِ یا کتاب

خستدَ تشاساس اطالػات 
کتاتطٌاختی هدلِ

فيلذ خستدَ 
سادُ   ScienceDirectجستجًی سادٌ در  



صیشهَضَػات پضضکی 
ٍ دًذاًپضضکی

خستدَ دس فْشست الفثایی 
هذاسک هَخَد

هحذٍد کشدى خستدَ تِ ًَع 
هدلِ، کتاب، )هذسک 

...(دستٌاهِ ٍ
هحذٍد کشدى 
خستدَ تِ ًَع  

دستشسی 

هذسک داسای هتي 
(فَل تکست)کاهل 

هذسک داسای چکيذُ

هذسک حاٍی هقاالت 
دستشسی آصاد

اًتخاب یك حَصُ هی تَاًيذ تا 
هاًٌذ پضضکی )خاظ هَضَػی 

قثل، دس هشحلِ ( ٍ دًذاًپضضکی
خستدَی خَد سا تِ آى حَصُ 

.هَضَػی هحذٍد کٌيذ



  ScienceDirectپیشرفتٍ در  جستجًی 

ٍاسد کشدى ػثاست خستدَ اًتخاب فيلذ هَسد خستدَ

خستدَ دس 
کتاب ّا

هحذٍد کشدى خستدَ تِ 
سال اًتطاس

تشکية ػثاسات خستدَ

خستدَ دس 
تػاٍیش

خستدَ دس 
آثاس هشخغ

خستدَ دس 
هدالت

خستدَ دس ّوِ 
هٌاتغ هَخَد دس 

پایگاُ

تؼييي داهٌِ هَضَػی 
خْت خستدَ



استفادٌ از عملگرَای مىطقی جُت ترکیة عثارت َای جستجً در جستجًی پیشرفتٍ

•ANDسکَسدّایی گيشد، قشاس خستدَ ػثاست دس کليذٍاطُ دٍ تيي ٍقت ّش ٍ هی آیذ هفَْم دٍ تشکية تشای 

.تاضذ داضتِ ّن تا سا کليذٍاطُ دٍ ّش کِ کٌذ هی تاصیاتی سا

• ORدٍ ّش یا یك کِ کِ هی کٌذ تاصیاتی سا سکَسدّایی  ٍ هی سٍد کاس تِ هطاتِ کليذٍاطُ ّای تشکية تشای 

.تاضذ داضتِ خَد دس سا کليذٍاطُ

•NOTسٍد، کاس تِ کليذٍاطُ دٍ تيي ٍقت ّش ٍ هی سٍد کاس تِ کليذٍاطُ یك گزاضتي کٌاس ٍ کشدى خذا تشای 

.تاضذ ًذاضتِ سا دٍم کليذٍاطُ ٍلی تاضذ داضتِ سا اٍل کليذٍاطُ کِ هی کٌذ تاصیاتی سا سکَسدّایی

•PRE/nnاص پس سا ػولگش ایي تاضذ، دیگشی تش هقذم یکی خستدَ، هَسد کليذٍاطُ دٍ اص تخَاّيذ اگش 

 کشدى خایگضیي تا ٍ تٌَیسيذ ػولگش ایي اص پس سا تؼذی کليذٍاطُ ٍ دادُ قشاس تيایذ اٍل تایذ کِ کليذٍاطُ ای

 تاصیاتی اٍل کليذٍاطُ اص ضذُ دادُ قشاس ػذد تؼذاد فاغلِ تِ کليذٍاطُ ّا،nn خای تِ 255 تا 1 سقن اص ػذد

.ضذ خَاٌّذ



استفادٌ از عملگرَای مىطقی جُت ترکیة عثارت َای جستجً در جستجًی پیشرفتٍ

• NOT W/nn  اگش تخَاّين دٍ یا چٌذ کليذٍاطُ هَسد خستدَ تِ فاغلِ تؼذاد کلواتی کِ ها تؼييي کٌين اص

تا  1ّن قشاس ًگشفتِ ٍ تاصیاتی ضًَذ اص ایي ػولگش استفادُ هی ضَد تِ تشتيثی کِ تا خایگضیي کشدى ػذد اص سقن 

.تِ ایي ًتيدِ خَاّين سسيذnnتِ خای  255

•W/SEG  هی سًٍذتشای تاصیاتی کليذٍاطُ ّایی کِ دس یك فيلذ هطخع قشاس گشفتِ اًذ تِ کاس.

•NOT W/SEG تشای تاصیاتی کليذٍاطُ ّایی کِ دس یك فيلذ هطخع قشاسًگشفتِ اًذ تِ کاس هی سًٍذ.

:وکتٍچىد *** 

.کٌيذسا ٍاسد تشای خستدَی حشٍف یًَاًی هاًٌذ آلفا یا تتا ، تلفظ اًگليسی آًْا 

.تشای خستدَی کليذٍاطُ ّا تاال ًَیس ٍ صیش ًَیس داس آًْا سا دس یك خط یکساى ٍاسد کٌيذ

.سا ٍاسد کٌيذ  H2O  کلوِ،H2O تشای خستدَی: هثال

تشای خستدَی غَستْای خوغ کلوات تا قاػذُ ، ٍاسد ًوَدى خَد کلوِ کافی است تا غَستْای خوغ آى سا ًيض 

,city کلواتcity :هثال. خستدَ ًوایذ cities, city's, cities هی کٌذسا ًيض تاصیاتی. 

استفادُ ًوایيذ ، تذیي تشتية کِ ضکل خوغ ٍ ORتشای خستدَی غَستْای خوغ کلوات تی قاػذُ اص ػولگش 

.تشکية کٌيذ ORهفشد کلوِ سا تا استفادُ اص 



هحذٍد کشدى ًتایح خستدَ تؼذاد هذاسک تاصیاتی ضذُصفحٍ وتایج
تِ سال اًتطاس، ػٌَاى ًطشیِ، 

هَضَع ٍ ًَع هذسک هذسک تاصیاتی ضذُ اٍل 20داًلَد گشٍّی 

هشتة کشدى ًتایح خستدَ 
تشاساس سٍصآهذ تَدى یا 

هيضاى هشتثط تَدى

هذسک داسای هتي کاهل

هذسک دستشسی 
(سایگاى)آصاد 



EndNoteتُیٍ خريجی از وتایج جستجً جُت اوتقال تٍ ورم افسارَای مدیریت استىاد ماوىد 



از طریق ایمیل تا استفادٌ از سريیس   مًضًعیجدیدتریه مدارک مرتثط تا حًزٌ دریافت 

(Alert)آگاَی رساوی جاری 

تؼييي تاصُ صهاًی خْت دسیافت  
Alert یا غيشفؼال کشدى آى ٍ

آدسس ایويل خْت دسیافت  
Alert

تشای   Alertتا تؼييي
خستدَی خَد، 

خذیذتشیي هقاالت دس 
حَصُ هَضَػی هَسدًظش سا 
دس ٌّگام اضافِ ضذى تِ 

، ScienceDirectپایگاُ 
اص طشیق ایويل دسیافت 

.خَاّيذ ًوَد



جستجً  ترای ( خثرخًان) RSSتعییه فید 

اهکاى، تا اضافِ ایي 
کشدى غفحِ ًتایح تِ 
ِ هٌذی ّای  ليست ػالق
هشٍسگشتاى، ضوا سا اص 
هقاالت خذیذ اضافِ 

ضذُ تِ پایگاُ 
ScienceDirect  دس

ایي حَصُ هَضَػی 
.تاخثش هی کٌذ


