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 مقدمه

پايگاه تخصصی  530های موضوعی مختلف، با بيش از  هيكی از بزرگترين عرضه كنندگان منابع تخصصی علمی در رشت 1ابسكو

 اند.د و دانشجويان سازماندهی شدهها جهت استفاده بهينه پژوهشگران، اساتي  است. هر يک از اين پايگاه

محتوای پايگاه تخصصی ابسكو عالوه بر تعدد چشمگير منابع مختلف، از لحاظ كيفيت نيز حاوی برترين منابع علوم آكادميک است؛ 

 باال است. 5و دارای ضريب تاثير 2های آن تمام متن، متعلق به ناشران تراز اول دنيا،  بازبينی شده ژورنال اكثر

كه بتوان اطالعات الزم را به سهولت و با كمترين بندی و سازماندهی دقيق دارد بطوریحجم وسيعی از اطالعات نياز به طبقهچنين 

خطای ممكن، جستجو و بازيابی كرد. ابسكو همواره از دير باز بر اين مهم تاكيد داشته است و با استفاده از طراحان خبره يكی از 

 يا  را طراحی و در اختيار كاربران خود قرار داده است.جستجو دن 4هایبرترين قالب

ای بيان شود كه به گونهEBSCOhostها و امكانات محيط جستجوی ترين و پركاربردترين قابليتدر اين راهنما سعی شده اصلی

ضای شخصی خود آشنا و مسلط های مختلف و نيز مديريت ف با مطالعه آن، خواننده بتواند به كاربرد ابزارها، انجام جستجو و فعاليت

اند. همچنين جهت افزايش شود. به همين منظور تمام مفاهيم بصورت كاربردی و گام به گام همراه با مثال و تصوير بيان شده

وار از ابتدا تا انتها، قادر خواهيد  وری هر بخش بصورت مستقل از بخش ديگر طراحی شده است؛ شما عالوه بر مطالعه زنجيره بهره

 د مطلب مورد نظر را در فهرست يافته و اطالعات الزم را در آن خصوص كسب كنيد.بو

دارد تيم آموزشی مؤسسه نسيم ايمان همواره با آرزوی موفقيت و پيشرفت روز افزون برای تمامی پژوهشگران، اعالم می پاياندر 

 مشتاق و پذيرای نظرات و پيشنهادات شما عزيزان است.

 

        با تشكر   

 مؤسسه نسيم ايمان
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 EBSCOhostورود به محيط جستجوي 

 :عمل شوداز پرديس دانشگاه، برای ورود به محيط جستجوی ابسكو، به شرح زير 

1. http://search.ebscohost.com  را در قسمتAddress Bar  بروزر وارد كنيد. به اين ترتيب شما مستقيماً وارد

 خواهيد شد. EBSCOمحيط جستجوی 

 

 جهت جستجو EBSCOhostهاي اطالعاتي انتخاب پايگاه

شوود. در ايون صوفحه شوما     كنيد نمايان میمشاهده می 1-1، صفحه اصلی آن كه در تصوير EBSCOhostپس از ورود به محيط 

های فهرست شده، يک يا چند پايگاه مورد نظر خود را جهت جستجو انتخواب  ک زدن در چک باكس هر يک از پايگاهتوانيد با تيمی

 كه در باال و پايين صفحه وجود دارد كليک كنيد. Continue گزينهكنيد و برای ورود به محيط اصلی جستجو،  روی 

 كوه توسوط   EBSCOهای مربوط بوه  FactSheetصفحه را در  اينتوضيحات مربوط به محتوای هر يک از پايگاه های موجود در 

كه در زيور عنووان    More Informationتوانيد با كليک بر روی گزينه مؤسسه نسيم ايمان تهيه شده، مطالعه كنيد. همچنين می

ما را به فهرسوت عنواوين   نيز دسترسی ش Title Listآوريد. گزينه هر پايگاه قرار دارد، اطالعات بيشتری درباره آن پايگاه به دست 

 كند.نشريات تحت پوشش هر پايگاه هدايت می

هوای  پس از انتخاب پايگاه مورد نظر خود وارد محيط اصولی جسوتجو خواهيود شود. رابوط كواربری و همچنوين امكانوات و قابليوت         

هوايی وجوود   هوا، تفواوت  كننوده ها يكسان است و تنها در برخی موارد جزئی مانند محدود جستجوی اين محيط در مورد كليه پايگاه

ای بودن، پوشش موضوعی وسيع آن در حووزه  به دليل چند رشته  Academic Search Compeletدارد. در اين راهنما پايگاه 

 های وابسته، انتخاب شده است و تالش شده طی آن، تمامی نكات مهم و كارآمد ذكر شود. غير پزشكی و زمينه
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 1-1تصوير 

 

 خواهيد در آن جستجو نماييد را انتخاب كنيد. قادر خواهيد بود پايگاهی كه میEBSCOhost در 

 

 انتخاب چندين پايگاه اطالعاتي 

بعد از وارد شدن به محيط جستجوی ابسكو، همان طور كه در تصوير پايين نشان داده شده است؛ مشخص است كه در كدام پايگاه 

 Chooseبرای انتخاب پايگاههای ديگر می توانيد بر لينک( هستيد Academic Search Completeدر اينجا )

Database های ديگر را از فهرست انتخاب كنيد.كليک نموده، و نام پايگاه 
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 2-1تصوير

 

های سمت چپ نام هر پايگاه كليک نموده تا انتخاب شوند. همچنين برای  ای، بر مربع برای جستجو در بيش از يک پايگاه داده

 استفاده نماييد؛ Select / deselect allتوانيد از  ها می لغو انتخاب تمام پايگاه انتخاب ويا

 5-1تصوير

 كليک نماييد. OKبرای ذخيره سازی پايگاه مورد انتخاب، روی 
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ها به در ادامه، هر يک از مدلدر ابسكو وجود دارد كه Advanced Searchو Basic Searchمدل جستجو  دو

 همراه نحوه كاربرد آنها معرفی شده است.

 (Basic search) جستجوي ساده

 ها و عملگرهای منطقی به جستجو بپردازيد.ها، گسترش دهنده كننده توانيد با استفاده از محدودشما می Basic Searchدر 

 :های زير را دنبال كنيدبرای انجام يک جستجوی ساده گام

 كليدواژه مورد نظر را در داخل كادر جستجو تايپ كنيد. .1

 (1-2كليک كنيد )تصوير  Search Optionsهای بيشتر روی لينک برای استفاده از گزينه .2

 

 1-2تصوير

، تنظيمات دلخواه خود را انجام دهيد و Limit your resultsو  Search Optionsبا توجه به توضيحات زير در مورد  -5

 كليک كنيد. Searchگزينهی در آخر رو

 

 محل تايپ كليد واژه
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 برای اطالع از نحوه مديريت و اصالح نتايج به فصل چهارم مراجعه كنيد.نكته:

 Search Options 
 های زير است كه در هر مورد توضيحات مربوطه بيان شده است.اين بخش شامل گزينه

Boolean/Phrase( با انتخاب اين گزينه شما بايد عملگرهای منطقی :AND ،OR ،NOTرا به ) صورت دستی در كادر

( جستجوی عبارتی انجام دهيد بايد اين گزينه را انتخاب كنيد. برای "د با استفاده از گيومه )خواهيجستجو وارد كنيد و يا اگر می

و يا  ANDبرای جستجو بر اساس عملگر منطقی  Education AND Technologyها توجه كنيد. درك بهتر به اين مثال

"EducationTechnology"  برای انجام جستجوی عبارتی. ضمناً ساير عملگرهای قابل اعمال درEBSCO  5در پيوست 

 اند برای كسب اطالعات بيشتر به اين بخش مراجعه كنيد.معرفی شده

Find all my search terms مانند عملگر منطقی :AND را  كند و بدون نياز به تايپ آن، خود به خود اين عملگرعمل می

 كند.ها اعمال میدر بين كليدواژه

Find any of my search terms:  مانند عملگرOR كند و بدون نياز به تايپ آن، خود به خود اين عملگر را در عمل می

 كند.ها اعمال میبين كليدواژه

SmartText Searchingم جستجوی هوشمند در كنيد. سيست: با انتخاب اين گزينه، سيستم جستجوی هوشمند را فعال می

-توانيد مسئلهكند. برای مثال میرساند به شما كمک میهايی شما را به مطلب مورد نظرتان میدانيد چه كليدواژهمواردی كه نمی

ايد و اكنون ای را كه در ذهن داريد به زبان ساده و بصورت يک سؤال در كادر جستجو وارد كنيد؛ يا اگر متنی را در جايی خوانده

كاراكتر( از آن مطلب را عيناً در كادر  3000توانيد يک پاراگراف يا يک صفحه )تا ايليد مطالبی مشابه همان را بازيابی كنيد میم

صورت هوشمند با اتكاء بر  اصطالحنامه های ، اين پايگاه بهSearchگزينهجستجو وارد كنيد. به اين ترتيب پس از كليک روی 

 كند.دهد، بازيابی میكند و مداركی را كه مرتبط با آن تشخيص میرا از متن تايپ شده استخراج میهای اصلی تخصصی، كليدواژه

Apply related words: هايی كه به لحاظ های وارد شده در كادر جستجو، بلكه كليدواژهبا انتخاب اين گزينه نه تنها كليدواژه

 شوند.مفهومی مرتبط با آنها هستند نيز جستجو می

o search within the full text of the articlesAls :ها نه تنها در اطالعات با انتخاب اين گزينه، كليدواژه

شوند بلكه در متن و بدنه اصلی مقاالت نيز مورد كتابشناختی هر مدرك )مانند عنوان، نام نويسنده، چكيده و غيره( جستجو می

 گيرند.جستجو قرار می

 Limit your results 
اين گزينه ها و تری محدود كنيد. به وارد خاصتوانيد نتايج جستجوی خود را به مهای موجود در اين قسمت میكمک گزينهبا 

 كاربرد هر يک در زير اشاره شده است.

مواردی كه صرفا در  Advanced Search.اند و برخی ديگر در تعبيه شده Basic Searchبرخی از اين موارد در نكته: 

Advanced Search  مشخص شده اند. *قابل دسترسی می باشند با عالمت 

Full Textكند.: جستجو را به مقاالت و مدارك تمام متن محدود می 

Scholarly (Peer Reviewed) Journals:  جستجو را به مقاالت ژورنالهایPeer Reviewed  بازبينی شده( محدود(

 می كند. 
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Published Date: خود را با كمک اين گزينه به يک بازه زمانی دلخواه محدود كنيد.توانيد جستجوی می 

Publication اگر مايليد جستجوی شما فقط در بين مقاالت يک ژورنال خاص انجام شود، عنوان آن ژورنال را به دقت و بطور :

 د.شومحدود می جستجوی شما به مقاالت همان ژورنال كامل در اين كادر وارد كنيد. به اين ترتيب

*Document Type: ها محدود كند. مثالً  در اين قسمت نوع مدارك مورد نياز خود را تعيين كنيد تا جستجو را به همان

 گزارش و غيره.'ای يا نامهكنيد كه مدارك از نوع اطالعات كتابشناختی باشد يا زندگیتعيين می

Publication Type:  گاهنامه ها، روزنامه ها، كتاب ها، گزارش های شما به  می تواند براساس تمايل جستجودر اين قسمت

 بهداشتی محدود شوند.  هایآموزشی و گزارش

Number of Pagesبا كمک اين گزينه می توان بر اساس نياز تعيين كرد.  را : تعداد صفحات مقاالت مورد نظر 

Reference Availabale: رای مثال اگر در موضوع بducation E ازيابی باين موضوع دهيد كليه مقاالت مرتبط با  جستجو انجام

نشان داده خواهد شد يعنی ليست منابعی "cited reference"تک تک  مقاالت بازيابی شده، آيتم د شد. با انتخاب اين گزينه در زير نخواه

 د قابل مشاهده خواهد بود.  انكه از اين مقاله خاص استفاده كردند يا به عبارتی ديگر اين مقاله را مود استناد قرار داده

*Languagesتوانيد جستجو را در ميان مدارك موجود به يک يا چند زبان خاص محدود كنيد. برای انتخاب چند : با كمک اين گزينه می

 كنيد.بطور همزمان استفاده و كليد موس Ctrlيا   و كليد موس  Shiftزبان از كليد

*Cover Story: ها نيز منتشر شده انيد جستجو را به مقاالتی كه به دليل مهم بودن، اطالعاتی از آنها در جلد مجلهبا كمک اين گزينه می تو

 است، محدود كرد. 

PDF Full Text*: تمام متن آنها به صورت فايل استفاده از اين گزينه، مقاالتی بازيابی می شوند كه ا بPDF .قابل دسترسی می باشند 

Image Quick View خارج از فرمت : در برخی( مقاالت ابسكو اين امكان وجود دارد كه تصاوير درون متن مقاله به طور مجزاpdf قابل )

 Imageتوان مستقيماً از تصاوير موجود در آن استفاده كرد. با انتخاب گزينه نمايش و استفاده است. بطوريكه بدون ذخيره اصل مقاله می

Quick Viewشود. ه مقاالت محدود میدر واقع جستجوی شما به اينگون 

Image Quick View Typesتوانيد جستجوی خود را به مقاالتی كه دارای نوع خاصی از تصاوير های اين بخش می: با استفاده از گزينه

 )مانند تصوير رنگی يا سياه و سفيد، جدول، نمودار و غيره( هستند محدود كنيد.
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 (Advanced Searchجستجوي پيشرفته )
كنيد عالوه بر اينكه به جای يک مشاهده می 2-2تر امكان پذير است. همانطور كه در تصوير اين قسمت انجام جستجو به صورت خاص در

های موجود در هر كادر را در زمينه مشخصی جستجو كنيد. با كليک روی توانيد كليدواژهكادر، چندين كادر جستجو در اختيار داريد؛ می

 ها اضافه كنيد.توانيد كادرهای بيشتری را برای وارد كردن كليدواژهمی Add Rowگزينه 

 2-2تصوير 

 دقت كنيد(: 2-2برای استفاده از مدل جستجوی پيشرفته مراحل زير را انجام دهيد )به تصوير 

 كليک كنيد.  Advanced Searchدر صفحه جستجو روی گزينه  .1

 ظر خود را در اولين كادر جستجو وارد كنيد.مورد ن يا عبارت واژه Advanced Searchدر صفحه  .2

 انتخاب كنيد )مثالً عنوان، موضوع، نويسنده و غيره( Select a Fieldی مورد نظر خود را در قسمت گزينه .5

 در كادر های بعدی وارد كنيد. 2و  1های بعدی خود را در صورت وجود مانند بند كليدواژه .4

 ,AND عملگرهای منطقیو با توجه به نياز اطالعاتی خود يكی از  2-2ير در تصوبا استفاده از منوی كشويی موجود  .3

OR, NOT  .را برای تركيب كادرهای جستجو انتخاب كنيد 

 
استفاده  كنيد. برای حذف هر رديف از كليک   روی ری نياز داريد می توانيد های بيشتاگر به رديف .6

 كنيد. 

 
را بر اساس توضيحاتی كه در قسمت قبل داده شد بكار  Limit your resultsو  Search optionsهای گزينه .5

 ببريد.

 كليک كنيد تا ليست نتايج نمايش داده شود.  Searchاكنون بر روی گزينه  .1
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 برای اطالع از نحوه مديريت و اصالح نتايج به فصل چهارم مراجعه كنيد.

 تاريخچه جستجو

شوند و تا زمانی كه از پايگاه موقتاً ذخيره می Search Historyشده در در هر بار مراجعه به پايگاه، تمامی جستجوهای انجام 

توانيد جستجوها را با هم تركيب كنيد و يا جستجوهای دلخواهتان را در خارج نشويد قابل مشاهده هستند. با كمک اين بخش می

 ذخيره كنيد.EBSCO فضای شخصی 

قرار دارد كليک كنيد  های جستجوكه در كنار لينک مدل Search Historyبرای مشاهده جستجوهای انجام شده روی لينک 

 Searchمجدداً روی لينک   Search Historyبا مستطيل و فلش قرمز مشخص شده است(. برای بستن  5-2)در تصوير 

History های مختلف كليک كنيد. كاربرد گزينهSearch History كنيد. در زير توضيح داده شده است. لطفاً مطالعه 

 5-2صويرت   

 عبارتند از: Search Historyامكانات موجود در 

برای اين منظور چک باكس جستجوهای مورد نظرتان را تيک بزنيد و بر حسب نيازتان يكی  -تركيب جستجوهای قبلی .1

 را انتخاب كنيد. Search with ORيا  Search with ANDهای از گزينه

 كليک كنيد.View Results  روی لينک -ستجومشاهده نتايج يافته شده در يک ج .2

كليک كنيددر اين صورت می توانيد هرگونه محدوديت، تغيير و يا اضافه كردن  Editروی لينک  -اصالح كردن جستجو .5

 را در جستجوی قبلی اعمال كنيد.

ه جستجوها شما را به محل ذخير

و هشدار هوا در فضوای شخصوی    

 تان  هدايت می كند

 امكان ذخيره جستجو در فضای شخصی

امكوووووووان 

پرينووووت از 

ليسوووووووت 

 جستجوها
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از می توانيد با استفاده ابتدا چک باكس جستجوی های مورد نظرتان را تيک بزنيد سپس  -حذف جستجو .4

 اين كار را انجام دهيد.  Delete Searchesگزينه 

كه در كنار تمام جستجوهای انجام شده قرار  برای اين منظور بر روی عالمت  -برای جستجو RSSو  Alertتنظيم  .3

مورد نظرتان را در فصل پنجم مطالعه  RSS Readerبه  RSSدارد كليک كنيد و مراحل مربوط به اضافه كردن فيد 

 برای يک جستجو در ادامه آمده است. لطفاً مطالعه كنيد. Alertوه تنظيم كنيد. نح

 

 چگونه يك فرايند جستجو را ذخيره كنيم؟

توان يک فرايند جستجو را ذخيره كرد. بله! آشنا شديم بد نيست بدانيم چگونه می EBSCOهای جستجو درال كه با انواع مدلح

كه جستجوهای انجام شده را تا هر زمان كه دلخواهتان باشد ذخيره كنيد. اين  دهدبه شما اين امكان را می EBSCOپايگاه 

شود در مراجعات بعدی خود به پايگاه كه احتماالً ركوردهای بيشتر و جديدتری به پايگاه اضافه شده است، نياز امكان موجب می

ها( در يک موضوع خاص را تكرار محدودكننده ها وها، عملگرها، گسترش دهندهنباشد مجدداً فرايند جستجو )شامل كليدواژه

اندازی كرده و نتايج را بر اساس آخرين بروزرسانی پايگاه كنيد؛ بلكه تنها با يک كليک روی جستجوی ذخيره شده، دوباره آن را راه

 مشاهده كنيد. در زير مراحل انجام اين كار بيان شده است:

 كنار آن انتخاب كنيد. جستجوی دلخواهتان را با تيک زدن در چک باكس .1

 مشخص شده است كليک كنيد. مستطيل قرمزبا  5-2كه در تصوير  Save Searches / Alertsروی گزينه  .2

شود. با توجه به توضيحات تصوير تنظيمات الزم را انجام دهيد و در آخر روی نمايان می 4-2ای مطابق تصوير پنجره .5

توضيحات مربوط به نحوه ورود به فضای ی شما ذخيره شود. كليک كنيد تا جستجو در فضای شخص Saveگزينه 

 شخصی و مديريت آن را در فصل پنجم مطالعه كنيد.
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 4-2صوير ت

 

 تنظيم كنيم؟ Alertچگونه براي يك فرايند جستجو 

. با انتخاب را انتخاب كنيد Alertگزينه  Save Search Asتنظيم كنيد در قسمت  Alertاگر قصد داريد برای جستجو يک 

تصوير آمده است،  (. اطالعات مربوط به اين تنظيمات روی3-2شود )تصوير اين گزينه، پنجره تنظيمات مربوط به آن ظاهر می

 های آن به فصل پنجم مراجعه كنيد.و كاربرد Alertلطفاً مطالعه كنيد. برای كسب اطالع در مورد تعريف 

 .برای جستجو يک نام تعيين كنيد

در صورت تمايل توضويحی بوه   

 آن اضافه كنيد.

می توانيود بوا اسوتفاده همزموان از     

و كليوود چووپ موووس   Ctrlكليوود 

كنيد اسوتراتژی جسوتجو در   تعيين 

 كدام پايگاه انجام شود. 

جستجو را به طور دائم و تا هنگامی كه آن را حوذف  نكنيود در   

 فضای شخصی ذخيره می كند.

ساعت  فضای شخصی  24جستجو را برای مدت 

با انتخاب اين گزينه، جسوتجو   ذخيره می كند.

ذخيوره   Alertبه عنوان يوک  

 می شود.
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های ذخيره شده در محل پوشه شخصی به فصل پنجم  Alertشاهده جستجوها و همچنين برای اطالع از چگونگی م

 مراجعه كنيد. 

 

 3-2تصوير 

تعيين كنيد ابسكو هر چند وقت يكبار جستجو را انجام دهد 

 و اطالعات مربوطه را ايميل كند.

توانيد از لحاظ تاريخ توليد مقاالت، نتوايج را بوه گزينوه    می 

 های موجود در اين قسمت محدود كنيد.

تعيوووين كنيووود ايووون 

Alert چه مدت  برای

 فعال باشد.

دسترسی را فقط به مقاالت 

 .ارسال شده محدود كنيد

ايميل نشود. فقط بوه صوورت   

RSS باشد 

ايميلی را كه مايليد 

( به Alertsهشدار ها )

آن ارسال شود وارد كنيد. 

بيش از يک ايميل را با 

نقطه ويرگول از هم جدا 

 كنيد.

در صورت تمايل برای 

ايميوول هووا، موضوووع   

 تعيين كنيد.

با انتخاب اين گزينه ها در هر ايميل ارسالی عبارت جستجو 

تعيين شده از طرف شوما مشوخص موی      Frequencyو  

 . شود

مووووتن ايميوووول سوووواده 

( يووا دارای Plainباشوود)

لينووووووووک هووووووووای  

 (HTMLفعال)

مشخص كنيد كه چگونه 

می توانيد از اطالعات آگاه 

شويد. تمام موارد در 

ايميل ذكر شود و يا فقط 

بصورت يک نكته كوتاه 

 اشاره شود. 
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 فصل سوم

 

 

 (Browsingها )مرور ژورنال
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شرح  Search Historyو نحوه استفاده و كاربرد هر كدام و نيز  EBSCOهای جستجو در در فصل دوم انواع مدل

 شود.ها در اين پايگاه وجود دارد اشاره میها و امكاناتی كه جهت مرور ژورنالبه شيوهداده شد. در اين فصل 

 

 ها:مرور ژورنال

بايد در صفحه اصلی جستجو از نوار آبی باالی  EBSCOهای موجود در هر مجموعه از برای اطالع از تعداد و عناوين ژورنال

 (.1-5( را انتخاب كنيد )تصوير New Search)در كنار گزينه   Publicationصفحه، گزينه

 1 -5تصوير 

 

 دقت كنيد(: 5-5و  2-5ها مراحل زير را انجام دهيد )به تصاوير اكنون برای مرور ژورنال

 وارد كنيد.  Browseواژه مورد نظر خود را در كادر  Publicationدر صفحه  .1

 های زير مشخص كنيد:نوع جستجو را با انتخاب يكی از گزينه .2

 eticalAlphab: شود و نتايج را بر كند كه عنوان آنها با كليدواژه وارد شده شروع میهايی را بازيابی میژورنال

 كند.ها مرتب میاساس الفبای عنوان كامل ژورنال

 By Subject & Description:  با استفاده از اين گزينه كليدواژه شما به طور همزمان در موضوع و توضيحات

شوند كه موضوع اصلی آنها شامل های بازيابی میدرواقع با اين گزينه ژورنال شود.نال جستجو میمربوط به هر ژور

 كليدواژه وارد شده است. 

 Match Any Words: شوند كه كليدواژه مورد نظر در عنوان هايی بازيابی میبا استفاده از اين گزينه ژورنال

 آنها وجود دارد.

 كليک كنيد.  Browseگزينهروی  .5

 شود.ليست نتايج را بررسی كنيد و سپس روی ژورنال مورد نظر خود كليک كنيد. صفحه جديدی باز می .4

در سمت چپ صفحه باز شده به اطالعات كامل كتابشناختی و در سمت راست صفحه به آرشيو تمام  4-5مانند تصوير  .3

 Search Within Thisينه های آن ژورنال دسترسی خواهيد داشت. در اين صفحه با استفاده از گز شماره

Publication توانيد جستجوی خود را فقط به همين ژورنال محدود كنيد. برای انجام اين كار روی اين گزينه می

طور خودكار در كادر جستجو قرار می گيرد )مانند كليک كنيد. خواهيد ديد كه استراتژی جستجو در اين ژورنال به
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های خود را با آن تركيب كنيد و فقط درون اين ژورنال به جستجو ليدواژهتوانيد ك(. حال شما می3-5تصوير 

 بپردازيد. لطفاً به توضيحات روی تصاوير دقت كنيد.

 

 

 

 2-5تصوير 

 5-5تصوير 

 

احوت  با كمک اين گزينه ها می توانيد در ميان نتوايج ر 

 تر حركت و جستجو كنيد.

برای كسب اطالعات كتابشناختی و دسترسی بوه آرشويو   

 هر ژورنال روی عنوان آن كليک كنيد.
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 4-5صوير ت

  

  

 

 3-5تصوير 

 

می توانيد جستجوی خود را  گزينهبا استفاده از اين 

 .فقط در داخل همين ژورنال  انجام دهيد

آرشيو تمام سال هوای  

انتشار ژورنال. با كليک 

روی هوور سووال تمووام   

شووماره هووای آن سووال 

ينوک نموايش   بصورت ل

داده می شود. با كليک 

وی هر شماره به تمام ر

سووی مقوواالت آن دستر

 خواهيد داشت.

استراتژی جستجو درون اين ژورنال به طور خودكار درون اين كادر 

 قرار می گيرد.

وارد كنيود و   در سواير كادرهوا   Advanced Searchاكنون می توانيد كليود واژه هوای خوود را بور اسواس مودل       

 جستجوی خود را داخل اين ژورنال خاص  انجام دهيد.
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 يد:زمان جستجو كنيد مراحل زير را دنبال كنطور هماكنون اگر مايليد چند ژورنال را به

 باكس يک يا چند ژورنال مورد نظر خود را تيک بزنيد.، چکPublicationدر ليست نتايج  .1

 كليک كنيد.  Addروی گزينه  6-5سپس مطابق تصوير  .2

كليک  Searchگزينهدر كادر جستجو وارد خواهد شد. اكنون روی  5-5ايد مطابق تصوير هايی كه انتخاب كردهژورنال .5

 كنيد.

توانيد وارد خواهيد شد. به اين ترتيب می Advanced Searchبه محيط  1-5مانند تصوير  Searchبا كليک روی  .4

های خود را بر اساس مدل جستجوی پيشرفته با استراتژی موجود تركيب كنيد و جستجوی خود را تنها درون كليدواژه

 های انتخاب شده انجام دهيد.ژورنال

 6-5صوير ت

ابتووودا ژورنوووال 

های مورد نظور  

خود را انتخواب  

 .  كنيد

 كليک كنيد. Addسپس روی گزينه 
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 5-5تصوير

 

 

 1-5تصوير 

 

 
 

 

 

 

در ساير كادرها وارد كنيد و جسوتجوی   Avanced Searchاكنون می توانيد كليد واژه های خود را بر اساس مدل 

 نال خاص  انجام دهيد.خود را داخل اين ژور
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 فصل چهارم

 

 

 بهبود نتايج، مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده
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در اين فصل با چگونگی بهبود بخشيدن و نظم دادن به نتايج بازيابی شده و ابزارهای مختلفی كه برای استفاده از اين 

 نتايج در اختيار داريد، آشنا خواهيد شد.

 هاي صفحه نتايجآيتم

ايد. درصورتيكه اين نتايج كم و محدود باشند قابل بررسی هستند و دست آوردهايد و نتايجی بهد جستجويی انجام دادهفرض كني

توان به تک تک آنها مراجعه كرد و سودمند بودن يا نبودن آن را ارزيابی كرد. اما شرايطی را در نظر بگيريد كه تعداد نتايج می

كنيد در زمان نگارش اين مشاهده می 1-4ای كه در تصوير ای مثال نتيجه جستجوی پيشرفتهبازيابی شده بسيار زياد است. بر

گير خواهد بود. اما نگران پذير نيست و بسيار وقتتک مدارك بازيابی شده امكاننتيجه بوده است. مسلماً بررسی تک 1124مطلب 

نتايج خود را اصالح كنيد و موارد بازيابی شده را  EBSCOhostيگاه توانيد با استفاده از امكانات تعبيه شده در پانباشيد! شما می

كنيد توجه كنيد. در سمت راست تصوير نتايج را مشاهده می 2-4در جهت رسيدن به مطلب مورد نظر خود اصالح كنيد. به تصوير 

ج بازيابی شده و نزديک شدن به و در سمت چپ تصوير ستونی شامل تعدادی گزينه در اختيار داريد كه به شما در مديريت نتاي

 باشد : ليست نتايج شامل مشخصات زير میكند. نتايج مورد نظرتان كمک می

 نشانگر ماوس را روی آيكون شودعنوان مدرك بازيابی شده كه به صورت لينک ظاهر می .Preview  قرار دهيد تا

 كنيد. بتوانيد چكيده مقاله را مشاهده

  و اطالعات منبعی كه مدرك از آن بازيابی شده است )مثالً عنوان، شماره و دوره ژورنالی كه نام نويسنده يا نويسندگان

 .مقاله مربوطه از آن بازيابی شده است(

 های اختصاص يافته به يک توضيح مختصر در مورد مدرك و مطالبی كه در آن نوشته شده است، موضوعات و كليدواژه

 رك از آن بازيابی شده است.مدرك و در آخر نيز نام پايگاهی كه مد

  لينکPDF Full Text  كه فايلPDF  مقاالت را در اختيار ما قرار می دهد. برای اين كار كافی است روی عالمت

 شود، كليک كنيد.ی قابل دانلود ظاهر میكه در زير هر مقاله 

 Add to Folder- ت مربوط به فضای شخصی را در توضيحارود. برای ذخيره كردن مقاله در پوشه شخصی به كار می

 شود.نشان داده می اين امكان با عالمت فصل پنجم مطالعه كنيد.

 1-4تصوير 

 

 عالمتگذاری شده و توضيح داده شده است. لطفاَ مطالعه كنيد 2-4های مهم روی تصوير ساير قسمت
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 2-4تصوير

Refine your results: ی خود را بهبود ببخشيد و برخی اصالحات و تغييرات را توانيد جستجوبا استفاده از اين گزينه می

محدود نكرده باشيد در اين قسمت می  Full Textروی جستجوی خود انجام دهيد. مثالً اگر قبالً جستجوی خود را به موارد 

توجه كنيد. با  5-4ير را تيک بزنيد. برای درك بهتر به تصو Full Textباكس گزينه توانيد اين كار را انجام دهيد. كافی است چک

است، صفحه اصلی جستجو مجدداً پيش روی شما قرار  قرمز مشخص شده مستطيل، كه در تصوير با Show Moreكليک روی 

را مجدداً اعمال كنيد يا تغيير  Limit your resultsو يا  Search Optionsهای مربوط به توانيد كليه گزينهگيرد و میمی

 .دهيد
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 5-4تصوير 

 Source types: هايی مانند توانيد نتايج را به يک يا چند نوع خاص از منابع محدود كنيد. گزينهبا استفاده از اين بخش می

Academic Journals  ، Magazines ،Newspaper وReviews Product شود و شما در اين فهرست ديده می

يک يا چند مورد محدود كنيد. فراموش نكنيد كه پس از انتخاب موارد دلخواه،  توانيد به دلخواه خود نتايج بازيابی شده را بهمی

كليک كنيد. شايان ذكر است، بسته به نوع پايگاه اطالعاتی انواع خاصی از منابع در اين قسمت  Updateحتماً روی گزينه 

 شود. فهرست می

 اين قسمت نيز شامل چندين گزينه به شرح زير است: 

urus TermThesaSubject ايد هايی كه در هنگام جستجو وارد كرده: در اين قسمت تعدادی موضوع مرتبط با كليدواژه

باشد و دارای ارتباطی مفهومی و های موضوعی رشته انتخابی میشود. اين موضوعات بر اساس سرعنوانبه شما پيشنهاد می

تر با ايج را در صورت تمايل به يک يا چند موضوع مرتبطكند نتهای شماست. اين بخش به شما كمک میمنطقی با كليدواژه

را كليک كنيد موضوعات  Show Moreتوجه كنيد. اگر گزينه  3-4برای درك بهتر به تصوير  نياز خود محدود كنيد.

 كليک كنيد   Updateپس از انتخاب موضوع يا موضوعات مورد نظر خود، روی  بيشتری را خواهيد ديد..
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 3-4صوير ت

 6-4صوير ت

Subjectتوانيد يک يا چند مورد را انتخاب كنيود. بوه   شود و شما می: در اين قسمت نيز تعدادی زمينه موضوعی پيشنهاد می

شوند و نتايج به همين مووارد  های موضوعی انتخابی شما جستجو میهای جستجوی شما در ارتباط با زمينهاين ترتيب كليدواژه
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 ،educationهای جستجو به مووارد مربووط  بوه   دقت كنيد. كليدواژه 5-4به تصوير  شوند. برای مثالمحدود می

study & teaching   و higher educationد.مايش داده خواهد شن هد شد و نتايج كمتری نسبت به قبلمحدود خوا 

 5-4تصوير 

 Publication: را در اينجا مشاهده می كنيد. اگر روی  فهرست تعدادی ژورنالow MoreSh ياز كليک كنيد فهرست

 ارتباطها هستند و آنها بيشترين شود كه در حقيقت بيشترين نتايج بازيابی شده مربوط به اين ژورنالمیژورنال ها نمايش داده 

ها لتوانيد با انتخاب يک يا چند ژورنال، نتايج جستجو را تنها به مقاالت همان ژورناهای شما دارند. حال میرا با كليدواژه

 دقت كنيد. 1-4را كليک كنيد. برای درك بهتر به تصوير  Updateبار نيز بعد از انتخاب خود حتماًًٌ گزينه  محدود كنيد. اين

 1-4تصوير

بيانگر تعداد ركورد های  1-4و  5-4، 6-4، 3-4توجه كنيد  اعداد مقابل هر يک از موارد نمايش داده شده در تصاوير  نكته:

 ن مورد خاص و مرتبط با موضوع مورد جستجوی شما می باشد.بازيابی شده در آ

 اين قسمت نيز شامل چند گزينه به شرح زير است: 
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توانيد نتايج را بر اساس تاريخ صعودی يا نزولی اين قسمت می منوی كشويی دقت كنيد. با كليک روی 9-4به تصوير 

(Date Newest, Date Oldest ،)(نوع منبعSourceنويسنده ،) (Author و يا ارتباط موضوعی با مطلب مورد )

 ( برای نمايش مرتب نماييد.Relevanceجستجو)

 9-4تصوير

Page Optionsتوانيد تنظيمات شخصی خاصی در مورد نحوه نمايش صفحات انجام دهيد. : با كمک اين گزينه می 

مشاهده خواهيد كرد. به توضيحات  استآمده 10-4ای مانند آنچه در تصوير با كليک بر اين گزينه پنجره

 روی تصوير توجه كنيد.

 

 10-4تصوير 

نتيجه اول را كه قبال بوه دلخوواه    20می توانيد 

مرتب كرده ايد يكباره در محيط شخصوی خوود   

ذخيره كنيد. برای كسوب اطالعوات بيشوتر بوه     

 . پنجم مراجعه كنيد فصل

در اين قسمت می توانيد برای جسوتجوی انجوام   

تنظوويم كنيوود. اطالعووات   Alertو  RSSشووده 

 بيشتر را در فصل پنجم مطالعه كنيد.

لينک مستقيم دسترسی به  صفحه نتايج است. می توانيد آن 

كنيد. در مراجعه بعدی بوه پايگواه،    را كپی و در جايی ذخيره

مراحل انجوام ايون جسوتجو، موی توانيود تنهوا بوا         بدون طی

Copy   وPast  اين آدرس در نوار آدرس بروزر، مستقيما به

امكان ايميل اين آدرس نيوز    اين صفحه دسترسی پيدا كنيد.

وجود دارد.  برای اين كار بر روی عالمت ايميل كليک كنيود.  

 كليک كنيد.   Sendگزينه روی و اطالعات الزم را وارد كرده
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را تيک  Image Quick View، گزينه Limit your resultsدر صورتيكه در صفحه جستجو در قسمت  نكته:

 .شودبينيد ظاهر میزده باشيد، تصاوير درون مقاله نيز در صفحه نتايج به صورتيكه در تصوير زير می

 

 

 

 

 

 11-4يرتصو

 چه ابزارهايي براي استفاده از محتواي مدارك در اختيار داريم؟

ايد. حال الزم است بدانيد برای هايی كه معرفی شد نتايج خود را به چند نتيجه دلخواه تقليل دادهفرض كنيد با كمک گزينه

ای مطابق تصوير ن مقاله مورد نظر كليک كنيد. پنجرهاستفاده از مقاالت بازيابی شده چه امكاناتی را در اختيار داريد. ابتدا روی عنوا

است. لطفاً های مختلف آن روی تصوير عالمت گذاری شده و در ادامه توضيح داده شدهشود. اطالعات مربوط به بخشباز می 4-12

 مطالعه كنيد.

 12-4تصوير 
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 شامل سه گزينه به شرح زير است: 

 .: همين صفحه اطالعات كتابشناختی است 

 دريافت كنيد. PDFتوانيد متن كامل مقاله را با فرمت : با كليک روی اين گزينه می

در ستون سمت چپ موجود باشد روی آن كليک  Find Similar Results: هنگامی كه لينک  

برای مقاالت مرتبط فعال شود. به اين ترتيب به مقاالت بيشتری كه  SmartText كنيد تا جستجوی

 ر مرتبط هستند دست خواهيد يافت.با مقاله حاض

های موضوعی مرتبط نيز اطالعات كامل كتابشناختی مقاله مورد نظر در اين قسمت قرار گرفته است. چكيده مقاله و سرعنوان 

فته ها بصورت لينک هستند و اگر روی هر كدام از آنها كليک كنيد، به عنوان يک كليدواژه درنظر گراند. اين سرعنوانفهرست شده

های ديگری هم از آنها در اين پايگاه موجود باشد گيرد. ضمناً نام نويسندگان نيز در صورتيكه مقالهشود و مورد جستجو قرار میمی

 باشد. با كليک بر روی نام هر نويسنده به باقی مقاالت آن فرد در اين پايگاه دست خواهيد يافت. صورت لينک میبه

 ( به شرح زير است:Tools) اين قسمت حاوی ابزارهايی 

شود. برای منتقل می EBSCOتان در : با كليک روی اين گزينه، مقاله پيش روی شما به پوشه شخصی 

استفاده از اين گزينه الزم است ابتدا در پايگاه ثبت نام كرده و نام كاربری و كلمه عبور ويژه خود را دريافت كنيد. اطالعات كامل 

 را در فصل پنجم مطالعه كنيد. EBSCOدر مربوط به فضای شخصی 

توانيد از اطالعات كتابشناختی مندرج در همين صفحه پرينت بگيريد. البته همراه با اين اطالعات، نحوه : می

 توجه كنيد.  15-4شود. لطفاً به توضيحات روی تصوير استناد به مقاله نيز چاپ می

 

 15-4تصوير 

با كمک منوی كشويی موجود نووع اطالعوات را از   

نظر مفصل بودن و يا مختصر بوودن جهوت چواپ    

 تعيين كنيد. 

سوبک اسوتناد دهوی    با كمک منوی كشويی موجود 

 . مورد نظرتان را مشخص كنيد

 روی گزينه پرينت كليک كنيد.
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دهد كه عالوه بر اطالعات كتابشناختی موجود در و به شما امكان می: از طريق اين گزينه ابسك 

درس ايميل ارسال كنيد. اين امكان آبه يک يا چند  Attached Fileصورت به PDFاين صفحه متن كامل مقاله را با فرمت 

دانلود در دانشگاه مواجه  خصوص برای دانشجويانی كه اغلب با مشكل كندی سرعت اينترنت وبسيار مفيد و قابل توجه است. به

توانند به جای منتظر شدن برای دانلود كامل مقاله آن را به گيرد و كاربران میهستند. زيرا اين كار بيش از چند ثانيه وقت نمی

و  خود يا دوستانشان ارسال كنند و سپس از منزل يا جای ديگری با سرعت اينترنت باالتر مقاله ايميل شده را برای خود دانلود

ای كليک كنيد. پنجره E-mailشود. روی ذخيره كنند. به عالوه در متن ايميل ارسال شده نحوه استناد به اين مقاله نيز درج می

 كليک كنيد. Sendشود. با توجه به توضيحات تصوير اطالعات الزم را وارد كنيد و در آخر روی گزينه باز می 14-4مطابق تصوير 

 

 14-4تصوير 

توانيد اطالعات كتابشناختی صفحه جاری را در حافظه سيستم خود و يا يک با استفاده از اين گزينه می:  

 حافظه جانبی ذخيره كنيد.

 

شود. اين صفحه مشاهده می كنيد باز می 13-4ای مانند آنچه در تصوير با كليک روی اين گزينه پنجره: 

ته با چندين الگوی مختلف و استاندارد(. چنانچه در كار پژوهشی و يا مقاله خود از اين شامل نحوه استناد به مقاله حاضر است )الب

ايد كافی است بر اساس نياز خود يكی از الگوها را انتخاب كنيد و فقط با يک كپی و پيست، آن را در قسمت مقاله استفاده كرده

-4های مربوطه! در مثال تصوير نامهن نياز به مراجعه به شيوهفهرست منابع و مأخذ مقاله خود قرار دهيد. به همين سادگی و بدو

 نگارنده الگوی استاندارد را انتخاب كرده است. 13

ين آدرس به شما ايميل از ا

 ارسال می شود

آدرس ايميول را اينجوا وارد كنيوود. موی توانيوود    

( چنوودين ايميوول را وارد ;همزمووان بووا كمووک )

 كنيد.

صورت تمايل، موضوع و در 

يادداشتی به ايميل اضوافه  

 كنيد. 

تعيوووين كنيووود ايميووول 

ارسووالی بصووورت مووتن   

 (PlainText)سوواده 

 باشد.

اين گزينوه را تيوک بزنيود توا فرموت       

PDF      مقالوه  هموراه ايميول بصوورت

 پيوست ارسال شود.

تعيوين كنيود موتن ايميول ارسووالی     

 بصورت مختصر يا مشروح باشد.

الگوی استنادی مورد نظر 

 خود را اينجا انتخاب كنيد

توضيح مربوط به اين گزينوه را  

 مطالعه كنيد. 2در پيوست 



 

34 | PARANDCO 

EBSCO (Academic Search Complete) 

 

 13-4تصوير

 

 

 Reference Managerافزارهای توانيد اطالعات كتابشناختی مقاله را به يكی از نرمبا اين گزينه می: 

 .توجه كنيد 16-4منتقل كنيد. برای درك بهتر به توضيحات تصوير 
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 16-4تصوير 

توانيد به مقاله مورد نظر يک يادداشت خصوصی اضافه كنيد و آن را در پوشه شخصی خود ذخيره : می

شود. لطفاً به توضيحات روی تصوير توجه كنيد. باز می 15-4ای مطابق تصوير كنيد. كافی است روی اين گزينه كليک كنيد. پنجره

ابزار الزم است در پايگاه ثبت نام كنيد و يک حساب كاربری شخصی داشته باشيد. برای كسب اطالعات بيشتر  برای استفاده از اين

 در مورد نحوه ايجاد و مديريت فضای شخصی در ابسكو به فصل پنجم مراجعه كنيد.

 

 15-4تصوير 

يكی از نرم افزارهای  مديريت منابع  راانتخاب كنيد 

 كليک كنيد. saveو سپس روی گرينه 

 يادداشت خود را در اين كادر تايپ كنيد.
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د. آن را كپی كرده و شو: با كليک روی اين گزينه كادر كوچكی حاوی لينک مستقيم صفحه جاری باز می

در جايی ذخيره كنيد. در مراجعه بعدی خود به پايگاه اگر مايليد بدون طی مراحل انجام شده يكباره به همين صفحه وارد شويد 

( را در بروزر وارد كنيد. به اين ترتيب مستقيماً وارد همين صفحه URLكافی است پس از اتصال به پايگاه ابسكو، اين آدرس )

 .خواهيد شد

(. 11-4شود )مانند تصوير های مهم و عمومی نمايان میسايت: با كليک روی اين گزينه فهرستی از ساير وب

هايی كه در آن دارای حساب كاربری هستيد، می توانيد پس از وارد كردن نام كاربری و  كلمه عبور سايتبا انتخاب هر يک از وب

كردن درواقع تحت وب است نه تحت سيستم و هر زمان  Shareكنيد. اين نوع Share وارد آن شويد و اين صفحه را در آنجا 

آن به اطالعات اين صفحه نيز دسترسی داشته باشيد. مزيت  Shareشما در آن سايت خاص باشيد می توانيد از طريق فهرست 

منزل يا هر مكان ديگری، با نسبت به تحت سيستم بودن در اين است كه اگر به جای محيط دانشگاه از  Shareتحت وب بودن 

شده دسترسی داشته باشيد و ديگر محدود به يک سيستم  Shareهر سيستمی به اينترنت متصل باشيد می توانيد به صفحات 

 )كامپيوتر( خاص نخواهيد بود.

 11-4تصوير 

 



 

37 | PARANDCO 

EBSCO (Academic Search Complete) 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 

 EBSCOفضاي شخصي و نحوه مديريت آن در پايگاه
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مند شوند. در اين فصل با چگونگی ايجاد و انند از يک فضای شخصی در اين پايگاه بهرهتومی EBSCOهمه كاربران 

 مديريت اين فضا آشنا خواهيد شد.

 

 يك حساب شخصي ايجاد كنيم؟EBSCO چگونه در 

 اولين قدم اين است كه در سايت ثبت نام كنيد و يک نام كاربری و كلمه عبور مخصوص EBSCOبرای ايجاد فضای شخصی در 

 به خود را دريافت كنيد. برای ايجاد اين حساب شخصی مراحل زير را انجام دهيد:

 Create aدر باالی صفحه كليک كنيد و سپس در صفحه باز شده گزينه   Sign Inروی لينک 1-3مطابق تصوير  .1

new Account .را انتخاب كنيد 

 1-3تصوير 

 

 save(. كادرهای موجود را پركنيد و سپس گزينه 2-3شود )تصوير باز می Create a new accountصفحه  .2

changes .را كليک كنيد 

برای ايجاد يک حساب كاربری اينجا 

 كليک كنيد.

اگر از قبل حساب كاربری ايجاد كرده ايد در 

 Passو   User Nameهموين صوفحه   

Word   را وارد كنيد وLogin  د.كني 
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 2-3تصوير

 

اگر اطالعات مربوطه پذيرفته شود پيامی كه نشان دهنده تاييد نام كاربری و رمز عبور است نمايان می شود. شما بايد نام  .5

 آن استفاده كنيد. كاربری و رمز عبور را به خاطر بسپاريد تا بتوانيد در دفعات بعدی از 

 

 شود. در گوشه سمت راست باالی صفحات نمايان می 5-3شويد نام شما مانند تصوير  Sign Inبه محض اينكه نكته:
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 5-3تصوير

 

 Folder))نحوه ورود به پوشه شخصي

شخصی، كافيست روی دست آمده در فهرست نتايج به پوشه در فصل چهارم گفته شد كه برای افزودن مقاالت و ساير منابع به

شود. طور خودكار وارد فضای شخصی شما میكليک كنيد. به اين ترتيب منبع مورد نظر به گزينه  

 Go to Folderدر نوار باالی صفحه و يا  Folderايد روی گزينه اكنون برای مشاهده آنچه در فضای شخصی خود ذخيره كرده

View   در خواهيد بود به محتويات پوشه اختصاصی دسترسی پيدا كنيد. (، قا4-3در سمت راست صفحه نتايج )تصوير 
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 4-3تصوير

 

 مديريت پوشه شخصي

های گوناگون ايجاد كنيد تا كارايی پوشه شخصی  شما قادر خواهيد بود در پوشه اختصاصی خود، چندين پوشه جديد با موضوع

های مختلفی در هر پوشه جديد، در سطوح  توانيد زير مجموعه های ذخيره شده باال ببريد. همچنين می خود را با مديريت آيتم

را مشاهده خواهيد كرد. در سمت چپ صفحه سه  3-3مختلف ايجاد كنيد. با وارد شدن به پوشه شخصی فضايی مانند تصوير 

 قسمت مجزا با عناوين زير وجود دارد. توضيحات مربوط به هر كدام را در ادامه مطالعه كنيد.

My Folder (:) های مختلف اين بخش ذخيره تمام موارد ذخيره شده توسط شما در مرحله اول در قسمت

كنيد،  Add to Folder، و اگر تصويری را Articlesكنيد در قسمت  Add to Folderای را شود. برای مثال اگر مقالهمی

(. يا اگر يک جستجو را ذخيره كنيد در با مستطيل قرمز مشخص شده است 3-3گيرد )در تصوير قرار می Imagesدر قسمت 

 با رنگ صورتی مشخص شده است(.  3-3قرار می گيرد )در تصوير  Saved Searchesقسمت 

برای مشاهده محتوای پوشه شخصی  از 

 اين گزينه استفاده می كنيم

با كليک روی اين گزينه مقاله به فضای 

 شخصی منتقل می شود.
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 3-3تصوير

 

My Custom (:)  های پوشه ،دهد كه با موضوعات و عناوين مختلفمیرا اين قسمت به شما امكان

 ت بهتری روی موارد ذخيره شده داشته باشيد. اختصاصی ايجاد كنيد و به اين ترتيب مديري

 

 مشخص شده است(:  6-5براي ايجاد پوشه جديد مراحل زير را دنبال كنيد )اين مراحل روي تصوير 

 نمايش داده شود؛ Create New Folderكليک كنيد تا   My Customدر سمت راست  Newروی گزينه  .1

 حرف تجاوز كند(؛ 40يد )اين نام نبايد از ، نامی برای پوشه تايپ كنFolder Nameدر كادر  .2

توانيد سطح قرار گيری پوشه جديد را انتخاب كنيد )يعنی تعيين كنيد پوشه جديد  شما می Move Folder toدر  .5

های قبلی قرار بگيرد. اگر مايليد پوشه جديد خود به عنوان يک پوشه اصلی ايجاد شود آن را زير زير كداميک از پوشه

My Custom يجاد كنيد(؛ا 

 

كاربرد اين ابوزار در فصول   

 چهارم بيان شده است.

تنظيم آيتم ها بر حسب 

 نام يا تاريخ

ظيمات مربوط حاوی برخی تن

 ی نمايش آيتم هابه نحوه
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توانيد توضيحاتی راجع به محتوای پوشه اضافه كنيد )كمتر  ، در صورت تمايل میDescriptionدر كادر  .4

 حرف(؛ 200از 

توانيد  ايد را می كليک كنيد تا به صفحه اصلی پوشه اختصاصی خود باز گرديد. پوشه جديدی كه ايجاد كرده Saveروی  .3

 اهده كنيد.مش My Customدر ستون سمت چپ در بخش 

 

 6-3تصوير 

 

 توجه كنيد(: 7-5براي تغيير نام پوشه مراحل زير را انجام دهيد )به تصوير 

 ای كه قصد تغيير نام آن را داريد كليک كنيد؛ روی عالمت بعالوه كنار پوشه .1

 در زير نام پوشه كليک كنيد؛ Editروی لينک  .2

 حرف(؛ 40، برای پوشه نام جديد مورد نظر را وارد كنيد )حداكثر Folder Nameدر كادر  .5

 كليک كنيد. Saveروی  .4
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 5-3تصوير

 

 براي حذف يك پوشه مراحل زير را دنبال كنيد:

 ای كه قصد حذف آن را داريد كليک كنيد؛ روی عالمت بعالوه كنار پوشه .1

 در زير نام پوشه كليک كنيد؛ Editروی لينک  .2

 شود؛ كليک كنيد. پيغامی جهت اطمينان از حذف شدن پوشه نمايش داده می Delete Folderروی  .5

 كليک كنيد؛ Yesروی  .4
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 1-3تصوير 

 

 اي ديگر مراحل زير را انجام دهيد: براي انتقال يك پوشه با محتوياتش به پوشه

 ای كه قصد حذف آن را داريد كليک كنيد؛ روی عالمت بعالوه كنار پوشه .1

 ر نام پوشه كليک كنيد؛در زي Editروی لينک  .2

 پوشه مقصد جهت انتقال را مشخص كنيد؛ Move to Folderدر كادر  .5

 شود.كليک كنيد. پوشه و محتوياتش به پوشه مورد نظر منتقل می Saveروی  .4

 

توجه  9-5ديگر )براي درك بهتر به تصوير   اي به پوشهها از پوشه نحوه انتقال يا كپي برخي آيتم

 كنيد(:

 My Customتواند از قسمت كه قصد انتقال يا كپی برخی محتوياتش را داريد كليک كنيد. اين پوشه می ایروی پوشه .1

انتخاب شده  My Folderاز بخش  Articles، قسمت 9-3باشد. در مثال تصوير  My folderهای يا يكی از لينک

 است. 
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كنيد، تيک بزنيد )برای تيک زدن  خواهيد انتقال دهيد يا كپی باكس هر آيتمی را كه میدرون پوشه، چک .2

 ها استفاده كنيد(؛باكسدر باالی چک Select allتوانيد از گزينه  همه موارد می

كليک كنيد Copy to ها را داريد روی و اگر قصد كپی كردن آيتم  Move toها را داريد روی اگر قصد انتقال آيتم .5

 )روی تصوير با مستطيل قرمز مشخص شده است( 

های انتخاب شده به آن پوشه منتقل شده و يا در آن  ه مقصد را انتخاب كنيد. با كليک روی عنوان پوشه مقصد، آيتمپوش .4

 شوند.كپی می

 

 9-3تصوير

 

 ها از يك پوشه: نحوه حذف كردن آيتم

 را انجام دهيد. 9-3تصوير  2و  1مراحل  .1

های انتخاب  مشخص شده است كليک كنيد. آيتم مستطيل قرمزبا  9-3كه در تصوير  Delete Itemsروی گزينه  .2

 صورت اتوماتيک حذف خواهند شد.شده به

 روی پوشه  يا لينک مورد نظر كليک كنيد..1
.در چک باكس آيتم های 2

 .دلخواه تيک بزنيد

با توجه به نيواز، يكوی از آيوتم    .3

 های كپی يا انتقال را كليک كنيد.

. روی نووام پوشووه مقصوود كليووک 4

 كنيد.
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Shared By (:) ها و دهد تا پوشهاين بخش از فضای شخصی ابسكو به كاربران امكان می

ت مناسبی را برای انتقال و به اشتراك گذاری محتويات آنها را در صورت تمايل با يكديگر به اشتراك بگذارند. اين امكان فرص

كنند قابليت بسيار طور گروهی فعاليت میويژه برای پژوهشگرانی كه بهدهد. به اطالعات و منابع در اختيار كاربران قرار می

 رود.شمار میسودمندی به

 فاده داريم:نوع پوشه برای است 5طبق آنچه تا كنون گفته شد به طور كلی در فضای شخصی ابسكو 

 My Folderهايی كه شما در طول جستجو با كمک گزينه  : اين پوشه تمام آيتمAdd to Folder  به فضای شخصی

 شود به اشتراك گذاشت. كند. اين پوشه را نمی آوری می كنيد را در خود جمعارسال می

 My Customها  ها را به درون آن توانيد آيتم كنيد و می ها را ايجاد می های اختصاصی است كه شما خود آن : پوشه

 ها قابل به اشتراك گذاری هستند. منتقل كنيد. اين نوع از پوشه

 Shared byاند. اند و برای شما به اشتراك گذاشتههای اختصاصی است كه كاربران ديگر آن را ايجاد كرده : پوشه 

ت كه دارای حساب كاربری شخصی هستند. يعنی هم ها فقط در بين كاربرانی امكان پذير اسبه اشتراك گذاری پوشهنكته: 

شود حتماً و حتماً بايد از قبل در فردی كه قصد به اشتراك گذاری دارد و هم فردی كه پوشه با وی به اشتراك گذاشته می

 ابسكو ثبت نام كرده و دارای نام كاربری و كلمه عبور مخصوص به خود باشند.

 

 صاصينحوه به اشتراك گذاري يك پوشه اخت

ای را به همراه محتويات آن با يک يا چند نفر از دوستان يا اعضاء گروه پژوهشی خود به اشتراك بگذاريد خواهيد پوشهاگر می

 مراحل زير را گام به گام دنبال كنيد:

، كه Editخواهيد به اشتراك بگذاريد كليک كنيد. در كنار گزينه  ای كه می ، روی پوشهMy Customدر قسمت  .1

 Sharing Optionsی  وجود دارد. روی آن كليک كنيد تا صفحه Shareنام ای بهتوضيح داده شده گزينه قبالً

 (. توجه كنيد 43در صفحه 5-3هتر مجدداً به تصوير برای درك بظاهر شود )

 توجه كنيد(: 10-3داريم )به تصوير  Sharing Optionsی  در صفحه .2

 Email toداريد پوشه را با آنها به اشتراك بگذاريد، وارد كنيد. )دريافت  دی را كه قصدا: آدرس ايميل افر

را داشته باشند و همچنين دارای يک نام كاربری و EBSCO كنندگان بايد حتماً امكان دسترسی به پايگاه 

 باشند(؛ -برای ورود به فضای شخصی -كلمه عبور مخصوص به خود 

 Subjectقسمت درج كنيد. : در صورت تمايل موضوع ايميل را در اين 

 Message.اگر پيامی برای گيرنده يا گيرندگان داريد، در اين قسمت وارد كنيد : 

 

 
 Email Formatدر اين قسمت می : ( توانيد فرمت ايميل را بر اساس متن سادهPlain Text و يا متن )

 ( انتخاب كنيد.HTMLهای فعال )حاوی لينک
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5. Restrict Pass code to Single Useشود كه با اين  اه ايميلی كه شما ميفرستيد كدی نيز ارسال می: همر

 Restrict Pass code to Singleی  باشد. با انتخاب گزينه كد، گيرنده قادر به دسترسی به پوشه شما می

Use شود و با آن كد تنها قادرند يک بار پوشه را دريافت كنند. برای تک تک گيرندگان كدی مجزا فرستاده می

 اگر به هر دليلی اين پوشه از صفحه آنها حذف شود قادر نخواهند بود با همين كد مجدداً آن را احياء كنند. مثالً 

 كليک كنيد. Inviteروی  .4

 

 
 

 10-3تصوير

 

 اي كه توسط ديگران به اشتراك گذاشته شده است را مشاهده كنيم؟ چگونه پوشه

ای توسط ايميل جهت اشتراك يک پوشه فرستاده است. اين ايميل  هنام برای شما دعوتEBSCOhost فرض كنيد كاربری از 

كنيد و  Sign Inعبور است. برای دسترسی به آن پوشه، شما ابتدا بايد وارد پايگاه ابسكو شويد،  يا كد passcodeحاوی يک 

رده و مراحل زير را مراجعه ك Shared Byمطابق توضيحاتی كه قبالً داده شد وارد فضای شخصی خود شويد. سپس به قسمت 

 توجه كنيد(: 11-3گام به گام دنبال كنيد )برای درك بهتر به تصوير 

اگر پبامی برای گيرنده داريد در اين قسومت  

 وارد كنيد.

در صورت تمايل موضوعی برای ايميل تعيين 

 كنيد.

يک ايميل گيرنده را اينجا وارد كنيد. بيش از 

 ايميل را با نقطه ويرگول از هم تفكيک كنيد.
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 شود؛ ظاهر می Add Shared Folderی  كليک كنيد. صفحه Shared Byدر كنار  Addروی گزينه  .1

 وارد كنيد. Passcodeايد، در كادر  كد عبوری را كه از طريق ايميل دريافت كرده .2

 نمايان شود. Shared Byی به اشتراك گذاشته شده در  د تا پوشهكليک كني Submitروی  .5

 

شود. مثالً هر تغييری كه از سوی فرد به اشتراك گذارنده روی فايل مربوطه انجام شود برای همه كاربران گيرنده اعمال مینكته: 

يتم از پوشه گيرندگان )در قسمت اگر فرد به اشتراك گذارنده آيتمی را در پوشه به اشتراك گذاشته شده حذف كند، آن آ

Shared Byشود محتويات شود هنگامی كه پوشه مهمی برايتان به اشتراك گذاشته میشود. بنابراين توصيه می( نيز حذف می

كپی كنيد تا برای هميشه و تا زمانی كه خودتان مايل هستيد آن را در  My Customهای خود در قسمت آن را در ساير پوشه

های پوشه به اشتراك گذاشته شده توسط ديگران اشته باشيد. ضمناً به ياد داشته باشيد شما قادر به حذف يا انتقال آيتماختيار د

 ها كپی بگيريد.توانيد از آيتمنيستيد و فقط می

 11-3تصوير 

 Alertو  RSSتعاريف و نحوه تنظيم 

RSS چيست؟ 

 Really Simpleو محتوای وب است. اين اصطالح مخفف عبارت يک سرويس آگاهی رسانی اينترنتی برای توصيف اخبار 

Syndication  يکرود به كاربران وب بكار می نالينک ناشر آيق ياز طر يع اخبار و اطالعات جديدبرای توزاست. اين سرويس . 

تواند آن  ا داشته باشد، میر اين شكلشده به  يع ت خواندن محتوی توزيخاصی كه قابل افزاريا نرممرورگر استفاده از كاربر با 

 : عموماً شامل دو مورد است  RSS كاربردهای اصلید. كن دريافتمطالب را 

كد عبوری را كه از طريق ايميل دريافت كورده  

 ايد، در اينجا وارد كنيد.
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 يد( و) اشتراك مطالب جددر يكديگر  هاتيسا ن وبين عناويتر ش تازهاينم. 1

اری در يافزارهای بس نون نرمكه. اژيافزارهای و با استفاده از نرم های مورد عالقه،اخبار و اطالعات از سايتن يدتريافت جديدر.2 

خوانی  RSS ستميز به سينترنتی نيخواند. اما به تازگی مرورگرهای ا RSS آنها استفاده ازتوان با  نه وجود دارند كه میين زميا

 Feedlyنمونه بارز آن  .نه هستندين زمين پاسخگوی بهتری در ايهای آنالRSS Readerاما معموالً  اند كی مجهز شدهيالكترون

شود كه  باعث می. اين قابليت آوردیک جا به اشتراك همگان درميدهای ثبت شده كاربران را يتمام فبا استفاده از آن است كه 

-نطور در قسمت عالقهيد و هميتهای مختلف آشنا شويد و با مطالب سايگران هم استفاده كنيدهای مورد عالقه ديشما حتی از ف

 .ديت مراجعه كنينكه به سايتا ا كندمیره ين را برای شما ذخيعناو ،هایمند

Alert چيست؟ 

واندن آنها كند و برای خدارد با اين تفاوت كه اخبار و اطالعات جديد را به ايميل شما ارسال می RSSكاربردی كامالً مشابه با 

ت و داشتن حساب كاربری شخصی نيازمند ثبت نام در ساي Alertافزار خاصی نيست. استفاده از سرويس منياز به استفاده از نر

است. اطالعات مربوطه به نحوه ايجاد حساب كاربری شخصی در همين فصل بيان شده است. برای مرور مجدد به ابتدای فصل 

 پنجم بازگرديد.

 RSSنحوه تنظيم 

ستفاده كنيد. اين موارد برای آنها قرار داده شده از اين سرويس ا RSSتوانيد برای تمام فاكتورهای اطالعاتی كه فيد شما می 

 Nature geneticsتوجه كنيد. در صفحه ژورنالی با عنوان  12-3شوند. برای مثال به تصوير مشخص می معموالً با عالمت 

رامشاهده كنيد.  RSSتوانيد فيد كليک كنيد. اكنون می  Shareروی گزينه  12-3، مطابق تصويرRSSهستيم. برای مشاهده فيد

ترتيب بصورت خودكار فهرست اينخود اضافه كنيد و به RSS Readerتوانيد فيد آن را به ی است كه شما میاين بدان معن

 های جديد اين ژورنال را دريافت كنيد.مندرجات شماره
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 12-3تصوير 

 

ر تمام مواردی كه دارای فيد توانيد دكند. با استفاده از همين روش میبرای اين كار نگارنده يک روش ساده را به شما پيشنهاد می

RSS  هستند به همين شيوه عمل كنيد. پيشنهاد نگارنده استفاده از يکRSS Reader  آنالين با عنوان Feedly است. برای

 های زير را دنبال كنيد:خود گام Readerيادگيری فرايند اضافه كردن يک فيد به 

 يد. فاكتور اطالعاتی مورد نظر خود كليک كن روی عالمت  .1

ای مطابق در پايين صفحه كليک كنيد. صفحه RSSپيش رو خواهيد داشت. روی لينک  15-3ای مطابق تصوير صفحه .2

 پيش رو خواهيد داشت. آن را باز نگه داريد. 14-3تصوير 
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 15-3تصوير

 

 

 

روی اين لينک كليوک  

 كنيد.
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 14-3تصوير

 

 ،16-3صويرتد و مطابق را واردكنيhttp://feedly.com/i/my در يک پنجره جديد، آدرس  خود بروزر در .5

شويد. صفحه  Sign inوارد كنيد و  آدرس ايميل خود را در يكی از سرويس های ارائه شدهLogin      درقسمت 

 شود. باز می 15-3مانند تصوير  Feedly اصلی 
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 13-3تصوير 

 16-3تصوير
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 15-3تصوير

 11-3تصوير

 

با مستطيل قرمز مشخص شده است كليک كنيد. يک كادر  15-3كه در تصوير  Add Content گزينهاكنون روی  .4

با مستطيل قرمز مشخص شده  15-3ايد و در تصوير خود را كه باز نگه داشته RSSصفحه  URLشود. حال اضافه می

URL  صفحهRSS را در اين كادر وارد كنيد. 

نمايش آخرين اخبار 

طالعات مربوط به و ا

 هر فيد
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است كپی كنيد و در اين كادر وارد كنيد. به اين ترتيب فيد مورد نظر شما به فهرست فيدهای مورد عالقه 

با مستطيل سبز مشخص شده است. با كليک بر روی هر فيد آخرين  11-3شود. اين فهرست در تصوير شما افزوده می

مشاهده خواهيد كرد. برای درك بهتر به توضيحات روی  Feedlyاطالعات مربوط به آن را در سمت راست صفحه 

 توجه كنيد 11-3تصوير 

است به ا برای هر فاكتور اطالعاتی كه دارای عالمت ر RSSتوانيد فيد شود كه شما مینكته: دوباره يادآوری می

Reader ها كه در مثال باال گفته شد، در صفحه خود اضافه كنيد. برای مثال عالوه بر ژورنالSearch History  برای

 توان اين كار را انجام داد. جستجوها نيز می
 

 ها:براي ژورنال Alertنحوه تنظيم 

شويد. اطالعات الزم در اين  Sign Inالزم است قبل از هر چيز در پايگاه  Alertستفاده از امكان همانطور كه گفته شد برای ا

 مورد در ابتدای همين فصل گفته شد. اكنون به توضيحات زير توجه كنيد.

-گفته شد ايندر هم ادغام شده است. برای مثال فرض كنيد برای ژورنالی كه در مثال باال  Alertو  RSSدر ابسكو پنجره تنظيم 

توجه كنيد. اينبار به جای كليک روی  12-3انجام دهيم. مجدداً به تصوير  Alertقصد داريم تنظيمی به عنوان  RSSجای بار به

شود. مشاهده كرديم باز می 15-3ای كه در تصوير كليک كنيد. باز هم همان پنجره ، روی 

 توجه كنيد. 19-3به توضيحات روی تصوير  Alertاكنون برای تنظيم 

 

  16براي يك جستجو قبالً شرح داده شده است. براي مرور مجدد به فصل دوم صفحه  Alertنحوه تنظيم  نكته:

 .مراجعه كنيد
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 19-3تصوير 

 

 

 

موضوع ايميل را 

در صورت تمايل 

در اين كادر 

محوول وارد كووردن آدرس  تايپ كنيد.

ايميوول.  بوويش از يووک   

ايميل را با نقطه ويرگوول  

 از هم جدا كنيد.

با انتخاب اين گزينه می 

توانيد آدرس ايميل هارا 

از گيرنووودگان مخفوووی 

 كنيد.

تعيوووين كنيووود 

يووول موووتن ايم

سووووواده يوووووا 

HTML .باشد 

تعيين كنيدآيا محتوای ايميل ارسالی فقوط حواوی لينوک بوه     

فهرست مندرجات ژورنال باشد و يا دارای لينک به صفحه هور  

 مقاله باشد. 

را فقوط بوه     Alertمی توانيود  

محوودود  Full Textموووارد 

 كنيد.
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Advanced Settings 

تر و پيشرفته روی گزينه است. برای اعمال تنظيمات بيش Alertتنظيمات گفته شده در باال تنظيمات ساده و اوليه در مورد 

Advanced Settings  3ای مطابق تصوير رنگ مشخص شده است كليک كنيد. پنجره زير خط قرمزبا  19-3كه در تصوير- 

 شود. نكات مهم روی تصوير بيان شده است. لطفاً مطالعه كنيد.باز می 20

 02-3تصوير

 

 

 شه شخصي را مشاهده كنيم؟ذخيره شده در محل پو Alertچگونه يك جستجو يا 

شود. برای مشاهده ذخيره می My Folderهای ذخيره شده در قسمت Alertتوجه كنيد. تمام جستجوها و  21-3به تصوير 

كه در تصوير با مستطيل سبز مشخص شده است كليک كنيد و برای مشاهده  Saved Searchesجستجوها روی لينک 

Alert های مربوط به جستجو وAlertهای ها به ترتيب روی لينکمربوط به ژورنال هایSearch Alerts  وJournal 

Alerts اند كليک كنيد.كه در تصوير با مستطيل قرمز مشخص شده 

 برای چه مدت فعال باشد.  Alertمشخص كنيد 

دسترسوی را فقوط بوه مقواالت ارسوال شووده      

 محدود كنيد

Alert   را به مواردFull Text .محدود كنيد 

 باشد. RSSايميل نشود. فقط بصورت 

مشووخص كنيوود چگونووه مووی   

عوووات مطلوووع خواهيوود از اطال 

شووويد. تمووام موووارد در ايميوول 

ذكر شود و يا فقط بصورت يک  

 نكته كوتاه اشاره شود.

يووک   Alertبوورای 

 نام بگذاريد.
( باشد و يا Plain Textمتن ايميل ساده )

 .(HTML)دارای لينک های فعال 

( باشد و يا Plain Textمتن ايميل ساده )

 .(HTML)ای لينک های فعال دار
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 توجه كنيد. 22-3برای اجرای مجدد و يا ويرايش جستجوی ذخيره شده به توضيحات تصوير 

 توجه كنيد. 25-3صوير های تنظيم شده نيز به توضيحات تAlertبرای حذف يا ويرايش 

 21-3تصوير 

 

 22-3تصوير

امكان حذف و يا انتقوال جسوتجوی   

 انتخاب شده به ساير پوشه ها.

برای ويرايش و اصالح جسوتجوی انجوام   

 ن گزينه كليک كنيد.شده روی اي

برای راه اندازی مجدد جستجوی ذخيوره  

 شده روی اين گزينه كليک كنيد.
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 25-3تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RSSبعنوان  امكان تنظيم

از  Alertبرای ويرايش تنظيمات 

 اين گزينه استفاده كنيد.
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 فصل ششم

 

 

 هاصطالحنامها
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 های موجود در پايگاه ابسكو و نحوه استفاده از آنها آشنا خواهيد شد.در اين فصل با اصطالحنامه

 هامزيت استفاده از اصطالحنامه

های مورد استفاده خود به دهد كه اطالعات بيشتری درباره كليدواژها در هنگام جستجو به شما امكان میهاستفاده از اصطالحنامه

ها های مصطلح و پذيرفته شده در موضوع دلخواهتان به جستجو بپردازيد. اصطالحنامهدست آوريد و در صورت نياز بر اساس واژه

ها و موضوعات توانيد به اطالعاتی در مورد ارتباط ميان واژهشويد، بعالوه میكنند تا با موضوعات و مفاهيم بيشتری آشنا كمک می

 مختلف موجود در محتوای پايگاه دست يابيد. 

های موجود در ابسكو اصطالحنامه مربوطه با عبارت خاصی نام گذاری شده است. مجموعه غير پزشكی با در هر يک از مجموعه

 است.نامگذاری شده  Subject Termsعنوان 

 Subject Termsنحوه استفاده از 

 (. 1-6در نوار آبی باالی صفحه كليک كنيد )مطابق تصوير  Subject Termsبرای ورود به اين بخش كافيست روی لينک 

 1-6تصوير

ر های خود را بر اساس سه گزينه موجود مورد جستجو قراتوانيد كليد واژه( می2-6)تصوير  Subject Termsدر صفحه اصلی 

 دهيد. كاربرد هر يک از اين گزينه ها در ادامه به ترتيب توضيح داده شده است.
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 2-6تصوير

 

Term Begins Withشوند. نتايج با ترتيب كند كه با كليدواژه مورد نظر شما شروع میهايی را بازيابی می: تمام سرعنوان

 شوند.الفبايی فهرست می

Term Containsكند كه كليدواژه مورد نظر شما بخشی از آن باشد. يعنی ممكن است را بازيابی میهايی : تمام سرعنوان

 كليدواژه شما در اول، وسط يا آخر سرعنوان باشد.

Relevancy Ranked با كمک اين گزينه، اصطالح پذيرفته شده مرتبط با كليدواژه خود را دريافت خواهيد كرد. بعالوه كليه :

موجود در مش كه به نوعی از لحاظ موضوعی و مفهومی با كليدواژه شما در ارتباط هستند نيز فهرست  های پذيرفته شدهسرعنوان

 شوند.می

را در كادر مربوطه  Social Workكليدواژه  5-6توجه كنيد. مطابق تصوير  برای درك بهتر مطالب ذكر شده در باال به اين مثال

مشاهده  5-6كليک كنيد. همانطور كه در تصوير  Browseكنيد و روی  را انتخاب Term Begins Withوارد كنيد، گزينه 

های مصطلح و شوند. چه واژهشوند فهرست میكه با اين واژه شروع می Subject Termsهای موجود در كنيد تمام اصطالحمی

-(  ظاهر میHyperlinkر پيوند )كنيد واژه غير مصطلح با قلم سياه و بدون ابهای غير مصطلح. اما چنانچه مشاهده میچه واژه

شود. ظاهر می Hyperlinkصورت )استفاده كنيد( به Useشوند كه در مقابل آنها واژه مصطلح و پذيرفته شده، بعد از كلمه 

 شده است.ناست زيرا به صورت لينک ظاهر واژه غير مصطلح خود يک  Social Workشويم واژه ضمناً متوجه می
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 5-6رتصوي

 

بار را در كادر مربوطه وارد كنيد و اين   social workبازگرديد. دوباره واژه  Subject Termsاكنون مجدداً به صفحه اصلی 

 subjectهای موجود در كنيد تمام اصطالحمشاهده می 4-6را انتخاب كنيد. همانطور كه در تصوير Term Containsگزينه 

terms های غير مصطلح.های مصطلح و چه واژهشوند. چه واژها است فهرست میكه اين واژه بخشی از آنه 

 

 

 

 

 

واژه هووای غيوور  

 مصطلح

واژه های مصطلح يا بوه عبوارتی   

 سر عنوان های پذيرفته شده
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 4-6ويرتص

را در كادر مربوطه وارد كنيد، گزينه  educationبازگرديد. اين بار واژه  Subject Termsباز هم به صفحه اصلی 

Relevancy Ranked  را انتخاب كنيد و روی گزينهBrowse های پذيرفته ه گفته شد كليه سرعنوانكليک كنيد. همانطور ك

در ارتباط هستند فهرست  educationكه به نوعی از لحاظ موضوعی و مفهومی با كليدواژه  Subject Termsموجود در  شده

 شوند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

نی شده شامل تمام اصطالحات بازبي

 می باشند  Social Workواژه 
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 فصل هفتم

 

 

Cited reference 
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 (1-5وار آبی رنگ باالی صفحه ابسكو قابل دسترسی  است. ) تصوير كه  از طريق ندهد اين بخش امكان مرور منابع را ارائه می

 1-5تصوير

( ، عنوان مورد Cited Source( ، منبع مورد استناد ) Cited Authorدر اين بخش كافی است نويسنده مورد استناد )

 Allركورد مورد نظر را در ( و يا می توانيد همه فيلدهای  Cited Year( و سال مورد استناد )  Citede Titleاستناد) 

Citation Fields  وارد و بررسی كنيد كه به ركورد مورد نظر شما  چقدر استناد شده است و اين استنادها توسط چه كسانی

چند استناد دريافت كرده است،  برای اينكار كافی است اسم   Schacterمی خواهيم بدانيم  آثار صورت گرفته است. برای مثال 

 كليک نماييد  Searchوارد كرده و روی  Cited Authorا در نويسنده ر

 2-5تصوير

 

در پايگاه موجود است ليست می شود، هر ركورد از نويسنده را كه مدنظر داشته باشيد،   مقاالتی كه Schacter ازركوردهايی كه 

 Find Citing Articleتيک زده و روی مربع های كنار ركوردها را  است به آن ركورد خاص استناد كرده باشد را ببينيد كافی

 كيليک نماييد.  
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اند و حتی تعداد دفعاتی كه استناد كردهركوردهايی كه استناد دريافت را فراهم كرده است همچنين ابسكو اين امكان 

قابل  جستجو در صفحه نمايش نتايج  Times Cited in this Databaseو Cited Refrencesبا دريافت داشته اند 

 د. ناهده باشمش

 5-5تصوير
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 فصل هشتم

 

 

MORE 

(Images) 
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Image Quick View Collection: 

ه تصاوير، دهد جستجوی خود را نه در متن و اطالعات كتابشناختی مقاالت، بلكه در عنوان و توضيحات مربوط بشما امكان میبه

شود. برای ين مجموعه كليد واژه شما در اطالعات مربوط به تصاوير جستجو میدر مقاالت انجام دهيد. در ا جداول، نمودارها و ...

 جستجوی يک تصوير:

-باز می 1-1را انتخاب كنيد. صفحه جستجوی تصاوير مطابق تصوير  Imagesو سپس  Moreاز نوار آبی باالی صفحه گزينه 

اًٌ مانند مطالبی است كه در فصل دوم ذكر شد. برای عين Limit your resultsو  Search Optionsشود. موارد مربوط به 

 مراجعه كنيد. 11مطالعه مجدد اين اطالعات به فصل دوم صفحه

 1-1صويرت

 

 محل تايپ كليد واژه

بووا اسووتفاده از ايوون دو بخووش 

 .تنظيمات الزم را انجام دهيد

 كليک كنيد.  Searchروی 
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نتايج مربوط به  2-1نحوه استفاده از نتايج تصاوير مشابه مواردی است كه درباره مقاالت گفته شد. در تصوير 

 كنيد. برای درك بهتر به توضيحات روی تصوير دقت كنيد.یرا مشاهده م VEHICLE EMISSIONجستجوی واژه 

 2-1تصوير

باز  5-1دست آمده است كليک كنيد صفحه جديدی مطابق تصوير ای كه تصوير از آن بهاگر روی تصوير و يا لينک عنوان مقاله

. در ميانه تصوير نيز اطالعاتی در مورد ( قرار دارندToolsشود. مانند آنچه قبالً در فصل سوم گفته شد در سمت راست ابزارها )می

شود. به عالوه خود چاپ رسيده است مشاهده میای كه تصوير در آن وجود دارد، نويسنده و ژورنالی كه مقاله در آن بهعنوان مقاله

 تصوير به همراه عنوان و توضيحات مربوط به آن نيز در اين قسمت قابل مشاهده است. 

 

 

 

 

 

 تعداد نتايج بازيابی شده

 اطالعات كتابشناختی مقاله 

لينک عنووان مقالوه ای   

كووه تصوووير در آن قوورار 

 دارد.
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 5-1تصوير

 دريافت تصوير با كيفيت باال

دريافووت مقالووه 

تصوووير ای كووه 

در آن به چاپ 

 .رسيده است
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 ل نهمفص

 

 

More 

(Indexes) 
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را مشاهده  EBSCOهای ايندكس )نمايه( شده در پايگاه ها يا زمينهتوانيد كليه مقولهبا استفاده از اين بخش شما می

های زير را كنيد و كليدواژه خود را به صورت اختصاصی در هر زمينه يا مقوله جستجو كنيد. برای انجام جستجو در اين بخش گام

 توجه كنيد(: 1-9يد )برای درك بهتر به تصوير  دنبال كن

 كليک كنيد. Moreدر قسمت  Indexesروی لينک  .1

از بين فاكتورهای نمايه شده موجود گزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيد. برای مثال  Browse an Indexدر كادر  .2

 Authorنمايه 

مثال در مورد نمايه نويسندگان، نام فاميل نويسنده مورد  واژه مورد نظر خود را وارد كنيد. برای Browse forدر كادر  .5

 Koushaكنيم. مثل: نظر را تايپ می

 (.2-9كليک كنيد. نتايج به ترتيب حروف الفبا  ليست خواهد شد )تصوير Browse روی 

 1-9تصوير 

 

  

فهرست فاكتورهوای اطالعواتی   

 EBSCOنمايه شده در 

واژه مورد 

نظر را در 

اين كادر 

 تايپ كنيد.
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 2-9صويرت

باكس آنها انتخاب زينه را با تيک زدن در چکاكنون با توجه به حرف اول نام كوچک نويسنده مورد نظر، يک يا چند گ .4

های خود را تركيب توانيد توسط عملگرهای منطقی موجود انتخاب كليک كنيد. همچنين می Addكنيد و سپس روی 

 .كنيد

(. در اين 5-9گيرد )مانند تصوير طور خودكار در كادر جستجو قرار میاستراتژی جستجوی شما به Addبا كليک روی گزينه  .3

 كليک كنيد تا جستجوی شما انجام شود. Searchگام روی گزينه هن

 

 5-9تصوير

 

 را تكرار كنيد. 6تا  2برای اضافه كردن يک عبارت جستجوی جديد به جستجوی خود، مراحل  .6

 

در صورت انتخاب بيش از يک گزينه، 

و  And ،Orبوورای تركيووب آنهووا از 

Not .استفاده كنيد 

 تعداد مدارك موجود از هر نويسنده

حركت به جلو 

و عقب در بين 

پس انتخاب گزينه های مورد نظر  اتصفح

 .كليک كنيد Addروی 
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 دهم فصل

 

 

 تنظيمات نحوه نمايش نتايج جستجو

Preferences 
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 تنظيمات مربوط به نحوه نمايش نتايج جستجو

ها را در اختيار داريد. صفحه نمايش  و نحوه نمايش آنEBSCOhost شما كنترل فهرست نتايج  Setting Preferencesا ب

می  مراجعه كنيدEBSCOhostتواند بصورت اختصاصی برای شما تنظيم و ذخيره شود و هر زمان كه به  مورد نظر شما می

 بپردازيد.EBSCOhost بر اساس تنظيمات اختصاصی خود به كار در محيط توانيد

در باالی صفحه  Preferencesدر صفحه جستجو يا نتايج جستجو، روی لينک EBSCOhost برای تنظيم صفحه نمايش 

 (. 1-10كليک كنيد )تصوير 

 Sign Inبرای ذخيره تنظيمات شخصی حتماً و حتماً بايد دارای يک حساب كاربری شخصی باشيد و در پايگاه ابسكو  نكته:

 مطالعه كنيد. پنجمبت نام در اين پايگاه را در فصل توضيحات مربوط به نحوه ثشويد. 

 1-10تصوير

 شود. توضيحات مربوط به هر آيتم در ادامه آمده است. لطفاً مطالعه كنيد. باز می 2-10پنجره جديدی مطابق تصوير 
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 2-10تصوير
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1. General Settingsتنظيمات مربوط به حدس كليدواژه؛ : 

 Autocomplete search suggestions با فعال شدن اين قسمت قابليت حدس اصطالح مورد نظر شما :

 شوند.نمايان می EBSCOhostگردد، با تايپ چند حرف از اصطالحتان لغات حدس زده شده توسط  ايجاد می

 Run Smarttext Search when query returns no resultsشدن اين قسمت زمانی كه با  : با فعال 

 شود. فعال می SmartTextعدم نتيجه در جستجو روبرو شويم، قابليت 

2. Result List Display:انتخاب نحوه نمايش نتايج جستجو : 

 Formatانتخاب سطح نمايش جزئيات برای هر نتيجه؛ : 

 Image Quick View فعال يا غير فعال كردن نمايش تصاوير به صورت :Thumbnails؛ 

 Results per pageكردن اينكه چند نتيجه )يا ركورد( در هر صفحه نمايش داده شود؛ : مشخص 

 Page layoutتوانيد تغيير دهيد. ها را در اين قسمت می : نحوه نمايش ستون 

 Sort byتوانيد چگونگی ترتيب نمايش ركوردها در فهرست نتايج را معين كنيد. )برای مثال بر اساس  : شما می

فرض پايگاه را انتخاب كنيد، نتايج بر اساس پيش  Database Default( چنانچهتاريخ، مولف، نام نشريه و غيره

 شوند؛ ابسكو مرتب می

5. Print, E-mail, Save, Export: سازی و صدور نتايج؛ همچنين تنظيم كردن نحوه پرينت، ايميل، ذخيره

 ير دهيد:سازی و صدور نتايج تغيتوانيد اين تنظيمات را در زمان پرينت، ايميل، ذخيره می

 Default Format.تصميم بر اينكه نتايج شما حاوی چقدر اطالعات باشد : 

 Standard Field Formatفرض بر  : بطور پيشDetailed Citation and Abstract  قرار

 های زير را انتخاب كنيد: توانيد گزينه دارد. شما می

 Brief Citationمشخصات كتابشناختی مختصر : 

 Brief Citation and Abstractمشخصات كتابشناختی مختصر و چكيده : 

 Detailed Citation and Abstractجزئيات مشخصات كتابشناختی و چكيده : 

 Citation Formatجهت استناد دهی و استفاده از الگوهای مختلف آن. از بين الگوهای موجود می :-

 توانيد گزينه مورد نظر ا انتخاب كنيد.

 Customized Field Format .استفاده از فرمت خاص شخصی سازی شده : 

 E-mail Toها نيست. های گيرندگان ديگر نيازی به دوباره وارد كردن آن : با وارد كردن آدرس ايميل 

 E-mail Formatفرض ايميل را بر اساس  : انتخاب اينكه پيشRich Text های فعال( يا )متن دارای لينک

Plain Text .متن ساده( قرار دهيد( 

 Export Settingsافزارهای مديريت كتابشناختی و استناددهی مانند  : صدور نتايج در فرمتی سازگار با نرم

RefWorks, EndNote, ProCite .و غيره 

 Save citations to a file formatted for انتخاب فرمت مديريت كتابشناختی و استناددهی :

 .برای ذخيره بصورت يک فايل

 E-mail a file with citations in انتخاب فرمت مديريت كتابشناختی و استناددهی برای ايميل :

 .بصورت يک فايل

 كليک كنيد تا تنظيمات شما ذخيره شود. Saveپس از انجام كليه تنظيمات بر اساس توضيحات باال، روی  نكته:
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 1پيوست 

 

 

 از صفحات دروني جستجو Databaseچگونگي تغيير 
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 تغيير پايگاه از صفحات درونی جستجو مراحل زير را انجام دهيد:برای انتخاب يا 

 كليک كنيد.  Choose Databasesمطابق تصوير زير روی لينک  .1

 
ای مطابق تصوير زير در اختيار خواهيد داشت. اكنون برای انتخاب های موجود در ابسكو را در پنجرهفهرست كليه پايگاه .2

ط به هر پايگاه تيک بزنيد و برای لغو يک پايگاه تيک آن را برداريد. ضمناً با قرار باكس مربويک يا چند پايگاه در چک

 اطالعات مربوط به هر پايگاه را دريافت خواهيد كرد دادن نشانگر موس روی عالمت 

 

 كليک كنيد. OKايد روی برای اعمال تغييراتی كه انجام داده .5
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 1پيوست 

 

 

 ايميلنحوه خصوصي سازي ذخيره، چاپ و 

Customized Field Format 
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 سازي و ايميلنحوه سفارشي كردن چاپ، ذخيره

 برای سفارشی كردن كادرهايی كه شامل چاپ، ذخيره سازی و يا ايميل هستند مراحل زير را انجام دهيد:

تا مانند را انتخاب كنيد  Customized Field Formatهای مربوط به چاپ، ذخيره و يا ايميل گزينه در پنجره .1

 های مربوطه نمايان شوند.تصوير زير گزينه

 

 باكس آنها انتخاب كنيد.موارد مورد نظر خود را با تيک زدن در چک .2

 كليک كنيد. Printروی  .5

 سازی و يا ارسال ايميل در دفعات بعدی نگه داشته خواهد شد.موارد انتخابی شما برای انجام عمليات چاپ، ذخيره  .4

 

. اطالعات مربوط به دريافت حساب كاربری شخصی را شده باشيد Sign Inازی تغييرات حتماً بايد در پايگاه برای ذخيره س نكته:

 در فصل پنجم مطالعه كنيد.
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 3پيوست 

 

 

 كار بردتوان در عبارت جستجو بهعملگرها و امكاناتي كه مي
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 (Stop Words)كلمات بي اثر 

EBSCOhost برخی از واژه ها را نظير However ،Been يا So   را بی اثر تلقی می كند. يعنی هميشه آنها را در جستجو

با ناديده گرفتن اين كلمات دقت  EBSCOhostكار بردن كلمات بی اثر در مقاالت بسيار رايج است. بنابراين گيرد. بهناديده می

 بخشد.بيشتری به جستجو می

EBSCOhost  كلمات بی اثری از قبيل For ،Of يا After ای را پيدا میگيرد و به جای آن هر حرف اضافهرا نيز ناديده می-

، Company of Americaممكن است EBSCOhost را وارد كنيد  Company of Americaكند. برای مثال اگر 

Company in America يا ،Company for America  .را پيدا كند 

را جستجو كنيد نتايج می  Sink "or" Swimجايگزين شده باشد . مثال اگر  می تواند با هر واژه ديگری Orكلمه ی بی اثر 

 باشد.  Sink don't Swimتواند شامل 

تمامی كلمات را به جای كلمات بی اثر جستجو می كند. مثال اگر عبارت   EBSCOhostاگر دو كلمه بی اثر را جستجو كنيد 

Company of the America  ، را جستجو نماييدEBSCOhost كند.تمامی كلمات جايگزين اين دو كلمه را پيدا می 

 استفاده از گيومه

را بدون گيومه بكار  Brain Injuryشود. برای مثال اگر اگر عبارتی بين دو گيومه قرار گيرد، دقيقاً عبارت مورد نظر جستجو می

شوند. يعنی مداركی كه در آنها اين دو جو میجست Injuryهستند و هم شامل واژه  Brainبريد تمام مداركی كه هم شامل واژه 

به اين صورت داخل  "Brain Injury"شوند. در حاليكه اگر واژه بصورت عبارت و دقيقاً كنار هم نيامده باشند هم بازيابی می

 عبارت آمده باشند.  صورتشوند كه در آنها حد اقل يک بار اين دو واژه در كنار هم و بهگيومه قرار بگيرد، تنها مداركی جستجو می

( همراه با عبارتی داخل گيومه قرار گيرند اپراتور آنها را به عنوان بخشی از يک AND, OR, NOTاگر عملگرهای منطقی )

 عنوان يک عملگر منطقی. عبارت تلقی خواهد كرد نه به

 استفاده از نشانه هاي نقطه گذاري

هر دو  نمونه با عاليم و بدون عاليم را جستجو خواهد كرد.    EBSCOhostنيد اگر كلماتی را همراه با عاليم نقطه گذاری وارد ك

 Televisionو Television Talk-Show را وارد كنيد نتايج در بر گيرنده  Television: Talk Showمثال اگر عبارت 

Talk Show ( می باشد كه اگر مترادفاتApply Related Words  در تنظيمات فعال باشد )TV Talk Show  هم يكی

 از نتايج خواهد بود.
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-Cocaهر دو نمونه را جستجو می كند. مثال اگر واژه  EBSCOhostاگر كلمات بصورت خط تيره مورد جستجو قرار گيرند 

Cola  را جستجو كنيد هر دو شكلCoca Cola  وCoca-Cola .بازيابی خواهد شد 

 آن عالمت سوال قرار دارد بايد عالمت سوال را از آن حذف كنيد. اگر برای موضوعی جستجو می كنيد كه در آخر عبارت

 (Proximity Search)جستجوي كلمات نزديك به هم 

ای كه بايد  آيند. اين عملگرها بين دو واژهو يک شماره به وجود می (  Nيا   W)عملگرهايی هستند كه از تركيب يک حرف

 تواند مابين اين دو واژه موجود باشد. مانند: ه تعداد كلماتی است كه میدهند گيرند و شماره، نشان جستجو شوند قرار می

Near Operator (N)–  زمانی كهN3 دهيم، متنی را جستجو می كند كه در آن دو واژه بدون توجه  را بين دو واژه قرار می

 كلمه از يكديگر وجود داشته باشند. 3ی كمتر از  به ترتيب قرار گرفتنشان و در فاصله ا

تواند  باشد همانطور كه می Tax Reformتواند حاوی  را وارد كنيم نتايج جستجو می Tax N3 Reformمثال : وقتی عبارت 

 باشد.  Reform of Income Taxحاوی 

Within Operator (W)–W1 اند  متنی را جستجو می كند كه در آن دو واژه به ترتيبی كه مورد جستجو قرار گرفته

 كلمه باشد.  1ی بينشان در متن كمتر از  د و فاصلهوجود داشته باشن

 Reform of Incomeدر نتايج هست ولی  Tax Reformرا وارد می كنيم  Tax W1 Reformمثال وقتی كه عبارت 

Tax .در نتايج نخواهد بود 

 : اين عملگرها وقتی كه پرانتزها جدا از واژه های مورد نظر باشند عمل نمی كنند. برای مثال نكته:

 به نتيجه ای نخواهد رسيد. بايد از عبارت زير استفاده كنيد:N5 Reform (Tax OR Tariff)جستجوی عبارت 

OR (Tariff N3 Reform)(Tax N3 Reform) 

 (Wildcard and Truncation Symbols)نمادهاي جايگزين شونده حروف و كاراكتر عام 

مشخص، چندين هجی و پايان گوناگون وجود داشته باشد. البته هيچكدام از شود كه حروف نااز اين نمادها هنگامی استفاده می

 شوند.اين دو در اول كلمه قرار گرقته نمی
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 (Wildcard)نمادهاي جايگزين شونده حروف 

المت ، كلمه مورد نظر را نوشته و به جای كاراكتر نامشخص ع(?) ( است. برای استفاده از نماد ?نماينده اين نماد عالمت سوال )

پردازد. به عنوان مثال اگر به جستجوی حروف مناسب به جای عالمت سوال می EBSCOhostسوال قرار دهيد. در اين حالت 

Ne?t   تايپ شده باشد، به جستجوی مقاله هايی ميپردازد كه در آنها كلماتNest  ،Neat  وNext  باشد و به دنبال كلمهای

 دد. گرقرار گرفته باشد نمی Netكه در آن 

را  #كلمه مورد نظر را وارد كرده سپس در جايی از كلمه كه در امالی صحيح آن ترديد داريد عالمت   #برای استفاده از نماد 

 وجود دارد. Colourيا  Colorجستجو شامل نتايجی است كه در آن  Colo#r اضافه كنيد. مثال با تايپ كردن

 كاراكتر عام

را  *آن بايد ريشه كلمه را نوشته و در پايان آن عالمت   صورت می گيرد. برای استفاده از * اين كار با استفاده از يک عالمت

 جايگزين كرد.

 شوند.جستجو می Computing و Computerرا تايپ كنيم واژه های  *Computبرای مثال وقتی 

 * A Midsummerل تايپ عبارت  توان در بين كلمات يک عبارت نيز استفاده كرد. به عنوان مثامی  *توجه: از عالمت

Dream منجر به جستجویMidsummer Niht’s Dream  شود.می 

 جستجوي كلمات مفرد و جمع

 های مورد جستجو، در نتايج آمده باشد.به منظور جامع بودن نتايج جستجو، ممكن است هر دو گونه مفرد و جمع واژه

 جستجو براي كلمات مفرد، جمع و ضماير ملكي

ه يک كلمه مفرد مورد جستجو قرار گيرد ، گونه جمع و ملكی آن نيز جستجو خواهد شد. اما اگر كلمه داخل گيومه قرار هنگامی ك

را بدون وجود گيومه جستجو كنيد نتايج به  Alley Catگيرد گونه جمع و ملكی آن جستجو نخواهد شد. برای مثال اگر عبارت 

 صورت زير خواهد بود:

Alley Cat, Alley Cat’s, Alley Cats, Alley's Cat, Alley’s Cat’s, Alley’s Cats, alleys Cat, Alleys 

Cat's, Alleys Cats  

 اگر يک واژه را به صورت جمع جستجو كنيم موتور جستجو آن واژه را به طور خودكار در حالت مفرد جستجو نخواهد كرد. 


