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  Content Coverageپوشش محتوایی

SD 25 انواع  . درصد از اطالعات تمام متن و کتابشناختی سراسر جهان در حوزه های مختلف علوم را تشکیل می دهد
:پوشش می دهد عبارتند از SDمنابع اطالعاتی که 

):Journals( مجالت در تمام زمینه علوم  .1
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ها کتا ن عنا نال ژ قاله ی تج ج برای جستجوی مقاله ، ژورنال و عناوین کتابهاای
برای جستجوی عناوین مقاله ، چکیده ، کلید واژها ، نویسندگان ، شماره   

ال lا ...وvolumeنشریه و صفحات مقاله و



ليست الفبايی و موضوعی عنوان کتابها و نشريات
مشاهده ليست کتابها و نشریات  

براساس فهرست الفبایی 

نشریات کتابها ليست مشاهده ليست کتابها و نشریاتمشاهده
براساس فهرست موضوعی



وضعيت  اشتراک یا 
عدم اشتراک منبع  

مشاهده ليست کتابها و نشریات  
شخصی کاربر

متن براساس مدارک فهرست تفکيک فهرست مدارک براساس متن  تفکيک
کامل و چکيده  

چاپ زیر چاپی پنسخه پی زیر چ  چ
می باشد

ع ن ا ا ب ک دا ت ف تفکيک فهرست مدارک براساس نوع تفکيک
کتاب یا نشریه و کتب مرجع (مدرک 

(



مشاهده وضعيت آرشيو و شماره جاری نشريه
ارائه اطالعاتی در زمينه مجالت مرتبط با این  

مجله ، شرایط ارسال مقاله ، نحوه خرید و 
ورود به وب سایت اصلی مجله اضافه نمودن لينک مجله بهسفارش ، ارتباط با هيات تحریریه و سردبير و 

ت ل ه له ا ن اضافه

.... Bookmarks Tools
در مرورگرخود  

اضافه نمودن این مجله به ليست
مجالت انتخابی خود

مشاهده آرشيو نشریه براساس 
شماره و دوره ، رسال ور و  ل  



ساده Quickجستجوی Search
جستجوی یک کليدواژه 
براساس همه فيلدها

نویسنده نام براساس جوی جستجو Quick Searchج وی م  س  جو بر ج
جستجو براساس نام نشریه 

یا کتاب جستجو براساس مشخصات 
نشر

جستجوی پيشرفته  یا ترکيبی 



ترکيبی يا پيشرفته يبیجستجوی ر ر ي  جوی پي   ج
جستجوی دو کليدواژه به طور 
کا ا ا ختلف ا ل ف ا ANDعملگرهایز همزمان در فيلدهای مختلف با امکان

, ANDترکيب آنها توسط عملگرهای 
OR , NOT

 , ANDعملگرهای 
OR , NOT جستجو جهت تعيين   فيلدهای

موقعيت کليدواژه ها در اطالعات  
یکتابشناختی

ا

برای تعيين بيش از یک دامنه  
را گرفته  و  Ctrlموضوعی کليد 

تعيين دامنه موضوعی ظ موضوع مورد نظر را انتخاب
نمائيد

تعيين محدوده زمانی 
جستجوی اطالعات



تعداد نتایج یافت شده بررسی امکانات و وضعيت نتايج جستجو
و 

جستجو استراتژی اطالعاتنمایش دریافت اطالعاتسرویسهای دریافت ::سرویسهای
مرور فهرست ، متن و استنادات  مرور فهرست ، متن و استنادات  

نتایجقاالتقاالت کردن د حد نتایجتخ کردن د حد ::سرویسهای دریافت اطالعاتسرویسهای دریافت اطالعاتنمایش استراتژی جستجوتخ
دریافت فهرست منابع یافت شده از 
طریق یکی از روشهای موجود  

مقاالت  ومقاالت  و
تهيه انواع فایلهای خروجیتهيه انواع فایلهای خروجی

تخصصی و محدود کردن نتایج  تخصصی و محدود کردن نتایج  
جستجو جستجو 



ارسال لينک و فهرست 
استنادهای مقاالت به آدرس 

ک ن E)الکت il)

تهيه فایل خروجی از لينک و فهرست 
استنادات مقاله ها به فرمت نرم افزارهای 

E d P Ci R f

 ٢٠امکان دانلود فایل متن کامل 
مقاله بطور همزمان

امکان مشاهده چکيده مقاله ها 
بدون بازکردن رکورد کامل 

(Email)الکترونيکیقاله Endnote , ProCite , Reference 
Manager  و سایر فرمتهای استاندارد

مقاله

مرتب کردن مقاالت براساس 
تاریخ یا ارتباط ریخميزان ب ی  ر ن  يز

متن کامل مقاله با فرمت 
PDFPDF

مشاهده مقاالت مرتبط با 
مقاله مورد نظر















 Sciencedirectدسترسی به خدمات ويژه در پايگاه 

داشته باشد ميتواند به امکانات  عضویتسایت در صورتيکه کاربر در •
اش اشت ت گا ا خ ات اطال ت ن ز ا :  ویژه ای در زمينه مدیریت اطالعات خود در پایگاه دسترسی داشته باشد ژ

ذخيره نتایج جستجو •
از• Alertاستفاده , RSS ز  Alert , RSS
ارسال مقاله •
ارتباط با سردبيران مجالت •

ل Scincedirectشخصی سازی صفحه اصلی•









کليدی کلمات کليدیکلمات



بيرجند ديدنی های ی بيرججاذبه ي ی  ب ه ج



اکبریه،• باغ آباد، رحيم فرنگي،باغ کاله ارگ مي توان ارگ کاله فرنگي،باغ رحيم آباد، باغ اکبریه، ميتوان
مدرسه شوکتيه، قلعه پایين شهر، باغ معصوميه، بندهاي 

ارگ منظریه، باغ چهارده، آبشار اميرشاه، و دره و اميرشاه، آبشار چهارده، باغ منظریه، ارگ دره
بهارستان، ارگ حاجي آباد، حمام چهاردرخت، باغ 

و بهلگرد و آباد شوکت باغ جملهاميرآباد، از آثاررا آثار  را از جمله ...اميرآباد، باغ شوکت آباد و بهلگرد و
.نام برد ديدني شهرستان بيرجند





ايرانی های کوتوله یروستای ير ی  و ه و ی  رو



ايرانی های پوت لی یلی ير ی  ی پو ه ی 











Alert

با شرط گرفتن نام کاربری و کلمه عبور(با انتخاب این گزینه
می توانید جدیترین اطالعات مربوط به حوزه موضوعی  ) رایگان

.خود را از طریق پست الکترونیکی دریافت کنید
Alertفهرست ایجاد همچنین و جستجو سابقه ذخیره امکان Alertامکان ذخیره سابقه جستجو و همچنین ایجاد فهرستی

.از نشریات و کتابهای مورد عالقه را امکان پذیر می نماید























آشنايی با پايگاهآشنايی با پايگاه
scopusscopus



Scopusویژگیهای ی یه Scopusویژ

یاسکوپوس بزرگترین پایگاه داده چکیده و استنادی است که  و چ پ ن ر زر وپوس
:شامل

چکیده%70حدود(رکورد41000000 با ؛)همراه ؛)همراه با چکیده%7حدود(رکورد41
ناشر در سراسر جهان؛ 5000عنوان از  18000حدود  

ا ان3ش کنف قال مقاله کنفرانس؛3000000بیش از
پایگاه مدالین؛ ٪ 100در بر گیرنده

ابزاری برای تجزیه و تحلیل پژوهشهای مختلف؛
محاسبه باشدH‐Indexو می نویسندگان Hو محاسبه Indexنویسندگان می باشد



جوانواع جستجو ج ع و
جستجوی کلیدواژه در فیلدهای مختلف

نویسنده نام طریق از جستجو از طریق نام نویسندهجستجو

ان ا گ ا ط جستجو از طریق وابستگی سازمانیا

جستجوی پیشرفته



جستجوی کلیدواژه

وارد کردن کليد 
واژه ها

انتخاب فيلد

تعيين  
محدوده محدوده انتخاب نوع مدرکانتخاب يک  
زمانی يا چند

موضوع

ع



نمونه جستجوی کلیدواژه



امکان محدود کردن نتايج صفحه نتایج
جستجو

امکان چاپ، ارسال به پست  
الکترونيکی، ارسال به نرم  
افزارهای مديريت فايل

مرتب
کردن 
رکوردها

دسترسی به 
متن کامل

اطالعات کتابشناسی 
و دسترسی به 

چکيده



Scopus   کلید واژه ها را به طور همزمان در
کن ت ختلف ات اطال ا گاه .پایگاههای اطالعاتی مختلف، جستجو می کندا

شده،یافتعناوینمشاهدهازپس
viewندآنهاازخد at publisherد د viewپیوند آنهاازبرخیدر    at publisher دیده 
 صورتیکه در آن،رویبرکلیکباکهشودمی

  اشتراک مورد پایگاههایجزء نظرموردپایگاه
رامقالهکاملمتنتوانیدمیباشد،دانشگاه   را مقاله کاملمتنتوانیدمی باشد، دانشگاه
.نمایید دریافت



یک نمونه اتصال به متن کامل  



است و   wileyمقاله مورد نظر در پایگاه 
اش ل قابل دسترس می باشدقا



نتایج
رکوردهای يافت  

شد
امکان 
تخصصی تخصصی شده

کردن نتايج 
جستجو

نامهای مشابه

کليک بر روی  
نويسنده مورد نظر



مقاالتنمودار



مقاالتنمودار



نمودار مقاالت نویسنده مورد نظر



،   ارجاعات به  view citation overviewدر صفحه نتایج با کلیک بر روی 
.  مقاالت نویسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود

خود را در گوشه سمت  h‐indexدر همین صفحه محققین گرامی می توانند
.  راست باال مشاهده نمایند

h‐ index=9



مشاهده مقاالت دانشگاهها و
یمؤسسات علمی ؤ

وارد کردن نام مرکز 
نظر رمورد ور 

تعداد مقاالت 
scopusدر 



جستجوی پیشرفته
توانيد می شما قسمت اين در اين قسمت شما می توانيددر

کليدواژه های مورد نظر خود را 
با عملگرهای مختلف با هم ترکيب  

نماييد

عملگرها

مثالثال































طرح• تاثير:عنوان درCelecoxibوFlunixinمقایسه در  Celecoxibو Flunixinمقایسه تاثير:عنوان طرح
پيشگيری از سرطان القایی در زبان موش صحرایی  

طرح• :نوع :نوع طرح•
غير پاياننامه   •
نام مقطع تحصيلي، رشته " لطفا(   ×          پاياننامه•

.)تحصيلي و دانشکده در ذيل ذآر شود



Thanks for your attention


