
 

 

 

 

 EBSCOراهنماي استفاده پايگاه اطالعاتي 

  



  :نحوه دسترسي

  www.web.ebscohost.com :از طريق آدرس مستقيم

EBSCO از بزرگترين پايگاههاي اطالعاتي در كليه رشته هاي علوم  پزشكي، علوم انساني، علوم پايه و مهندسي مي باشد .  

  :انتخاب پايگاه

 .انتخاب نماييد  Choose Databaseمورد نظر خود را از ) هاي(براي جستجو بايستي پايگاه 

                        

  : EBSCOروش هاي جستجو در 

  :جستجوي ساده-1

  . كليك نماييد  Search Optionبراي خاص كردن جستجو، بر روي گزينه . كليد واژه مورد نظر را در كادر جستجو تايپ نماييد

  :موارد جستجو

1( Search Modes : مرتبط، بازيابي در متن مقاله و جستجوي هوشمنداستفاده از عملگرها و عبارات ، واژههاي. 

انتخاب پايگاه-١  

انتخاب پايگاه مورد نظر-٢  

با کليک بر روی اين گزينه -٣

ارد پايگاه انتخابی می شويدو  



2( Limit Your Results  : ،ايجاد محدوديت بر اساس متن كامل، حيطه زماني مشخص، جنسيت، نوع مقاله، تعيين زبان

، نمايش جدول، تصوير، نمودار  (Journal and Citation Subset)بازيابي در مجالت بر اساس تقسيم بندي موضوعي 

 ....و 

 

 

  :جستجوي پيشرفته-2

در اين قسمت امكان . را كليك نموده و واژه مورد نظر خود را در كادر جستجو تايپ نماييد  Advance Searchلينك 

) يا عبارت(به تعداد واژگان   Add Rowحتي مي توان با كليك بر روي . تركيب چندين واژه يا عبارت قرار داده شده است

  :ي با جستجوي ساده متفاوت استدر جستجوي پيشرفته قدر  Search Option. مورد نظر تركيب را گسترش داد

1-Search Modes :استفاده از عملگرها و عبارات، واژههاي مرتبط ، بازيابي در متن مقاله و جستجوي هوشمند.  

2-Limit Your Results  : ،ايجاد محدوديت بر اساس متن كامل، حيطه زماني مشخص، جنسيت، مقاالت بازبيني شده

، بازيابي  (Clinical queries)، سواالت باليني   (age related)ني مورد نظر در جستجو تعيين زبان مقاله، تعيين طيف س

، تعيين نوع مقاله چاپ شده ، نمايش  (Journal & Citation Subset)در مجالت بر اساس تقسيم بندي موضوعي 

  ....جدول، نمودار، تصوير

  :ري دارند عبارتند ازكاربرد بيشت  Search a filedبرخي از  آيتم هايي كه در -3

  : بازيابي در 

    (TX all Text)تمامي متن 

 (AB Abstract)چكيده 

١ 

٢ 



 (AF Author Address)نام موسسه اي كه نويسنده در آن كار مي كند 

 (AU Author)نام نويسنده 

 (CR Comments)نويسنده همكار 

 (MJ word in major subject heading)سرعنوان هاي موضوعي كلي و تقسيمات كلي و تقسيمات فرعي آن  

 MW word in major subject)و جزيي  و تقسيمات كلي و تقسيمات فرعي آن   سرعنوان هاي موضوعي كلي

heading) 

 MM  exact major subject )سرعنوان هاي موضوعي كلي و تقسيمات كلي و تقسيمات فرعي مورد نظر) "دقيقا(

heading) 

 MH  exact  subject)و جزيي  و تقسيمات كلي و تقسيمات فرعي مورد نظر   موضوعي كليسرعنوان هاي ) "دقيقا( 

heading) 

 (EM date creat)تاريخ ورود اطالعات به پايگاه 

 (CD date completed)تاريخ تكميل پردازش اطالعات 

 (MS molecular sequence)سرنام سازماني يا شناسگر واحد توالي مولكولي 

   (PG pagination)اطالعات صفحات مقاله 

 

 

 

 

١ 

٢ 



 

  

  :نمايش نتايج جستجو

چنانچه مايل به ايجاد تغييراتي در نتايج بدست . پس از انجام مراحل جستجو ، مي توانيد نتايج بازيابي شده را مشاهده نماييد

داشته باشيد كه هر محدوديت مرتبط با تعداد نتايج بدست بايد توجه . جستجوي خود را محدود نماييدآمده باشيد مي توانيد 

  .آمده مي باشد

با انتخاب يكي از موضوعات اصلي كه در ارتباط با استراتژي جستجو شما مي   Subject Major Headingبراي مثال در 

قاله هاي هر مجله به همين ترتيب ، مقاله يا م. باشد، مقاله يا مقاله هاي مربوط به آن موضوع را نمايش مي دهد

(Publication)  طيف سني مورد نظر ،(age)  و جنسيت را مي توان بطور مشخص مشاهده نمود. 

 :عالوه بر اين ، در مورد خود نتايج بازيابي شده 

1(Sort by  : مرتب كردن نتايج بر اساس مرتبط ترين مقاالت و....  

2 (Add اضافه كردن نتايج در فايل شخصي  

3(Alert/Save/Share استفاده از امكان ذخيره و آگاهي رساني  

  نمايش اطالعات كتابشناختي و خالصه مدرك بازيابي شده)4

  مشاهده متن كامل)5

٣ 



  

  
  

  :نمونه اي از مقاله بازيابي شده

  مشاهده اطالعات كتابشناختي مجله)1

  فرمان چاپ مقاله)2

   e mail ارسال از طريق پست الكترونيكي )3

  ذخيره مقاله)4

   APA, MLAانتخاب فرمت هاي مختلف نمايش مانند )5

  ارسال اطالعات كتابشناختي مقاله به روش هاي مختلف )6

  ذخيره مقاله در پوشه موقت)7

  يادداشت و حاشيه نويسي در كنار مقاله مورد نظر)8

٣ ٢ ١ 

۴ 

۵ 



  
  

  :(Visual Search)جستجوي تصويري 

براي . مي باشد  Visual Searchاراده نموده است  براي  جستجو و بازيابي اطالعات   EBSCOاز امكانات وپژه اي كه  

  :استفاده از جستجوي تصويري مراحل زير را انجام دهيد

  .را انتخاب و كليد واژه مورد نظر خود را در كادر جستجو تايپ نماييد  Visual Searchگزينه )1

براي مرتب كردن، گروه بندي و يا فيلتر كردن نتايج هر يك از . نتايج بازيابي شده در ستون هايي نمايش داده مي شود)2

  .)استفاده كرد قبل و يا در طي جستجو هم مي توان از اين امكان: توجه (گزينه هاي زير را كليك نماييد 

- Group Results گروه بندي نتايج بر اساس موضوع يا نام انتشارات  

- Sort Results تقسيم بندي نتايج بر اساس تاريخ انتشار، ارتباط موضوعي  

- Filter Results by Date مرتب نمودن نتايج بر اساس جديد ترين به قبل  

- Display Style  ني نتايجتغيير نوع نمايش سطري يا ستو  

  .ارائه شده مي توانيد مسير جستجو را پيگيري نماييدبا كليك بر روي موضوع هر گروه )3

اطالعات بيشتري ) در كنار نتايج بازيابي شده( عالوه بر امكان ذخيره كردن نتايج در فايل شخصي، با كليك بر روي مقاله )4

با كليك بر روي . ده يا نويسنده ها، نام مجله و چكيده مقالهموضوع مورد جستجو، نام نويسن: دريافت مي نماييد از جمله 

   .متن كامل مقاله نمايش داده مي شود  Moreگزينه 

٢ 

٣ 
۴ 

۵ 

۶ 

٨ 

٧ 
 دريافت متن کامل مقاله

١ 



  
  

  :  (Search history / Alert)تاريخچه جستجو و آكاهي رساني جاري 

 / Search historyدر قسمت   (advance search)تمامي جستجوها و اطالعات بازيابي شده در جستجوي پيشرفته 

alert  همچنين ، در . در اين قسمت مي توانيد جستجوهاي انجام شده را با يكديگر تركيب نماييد. قابل مشاهده مي باشد

براي بستن : توجه .... (و   RSS Alertصورت نياز تغييرات الزم را انجام دهيد مانند اصالح جستجوي انجام شده، ارسال به 

  ).كليك كنيد  Search History / Alertبر روي گزينه  "مجددا Search Historyصفحه 

  : EBSCOتنظيم صفحه نمايش 

يا نتايج جستجو را با انتخاب جستجو را با انتخاب هر ) و(مي توانيد صفحه جستجو   Preferenceبا كليك بر روي گزينه 

  : آيتم، تنظيم كنيد

1( General Setting: 

Autocomplete Search Suggestions   حتي با تايپ چند ( قابليت حدس واژه يا واژهها  ، اصطالح مورد نظر

  )حرف از لغت

Run Smart Text Search When query returns no results   در صورتيكه جستجوي شما به نتيجه اي

  .نرسد اين قسمت فعال مي گردد

2(Result list display  : انتخاب سطح نمايش نتايج(Format)    نمايش تصاوير مرتبط و در دسترس ،(image 

quick view)   , …. 

3 (Default format   در اين قسمت براي چاپ ، ارسال به پست الكترونيكي و ذخيره، نوع نمايش نتايج را مشخص

  .نماييد



4 (Export setting  :نس نويسي مانند ارسال نتايج به فرمت سازگار با نرم افزارهاي مديريت كتابشنختي و رفرا: 

Endnote, refworks,procite  و....  

  
  

  :  EBSCOآشنايي با نوار ابزار 

New Search  :امكان جستجوي جديدي را فراهم مي كند.  

Publications : را تايپ و جستجو مي نماييمنشريه مورد نظر  كامل يا اختصاري در كادر جستجو عنوان.  

  :روشهاي جستجوي نشريه عبارتند از

Alphabetical :جستجو بر اساس ترتيب الفبايي نشريات  

By Subject & description :جستجوي نشريات بر اساس موضوع، عنوان و شرح موضوع بطور همزمان  

Match any words :جستجو بر اساس ميزان ارتباط موضوعي  

Search within this publication :جستجو درون يك نشريه را انجام مي دهد.  

Mesh  
پس از . چك نماييد  EBSCOدر اين قسمت اين امكان وجود دارد تا واژه خود را در ليست واژگان كنترل شده 

  :را انتخاب نماييدواژه خود را تايپ كرده و يكي از گزينه هاي   Browsانتخاب گزينه، در قسمت 

Term begins with : ليست الفبايي واژ هاي بازيابي شده با واژه شما نمايان مي شود.  

Term contains  :واژه مورد نظر شما همراه با زير مجموعه آن ارائه مي شود.  

Relevancy ranked :واژه جستجو شده به همراه ديگر واژه هاي مرتبط ارائه مي شود. 

  

  



  
  

Images :  

هزار تصوير از مردم، طبيعت ، علوم، مكان  180000، بيش از  EBSCOدر نوار ابزار   Imagesبا كليك بر روي گزينه 

با   Limit your resultsدر قسمت . هاي جغرافيايي، تاريخي و پرجم ها با شرحي مختصر را مشاهده خواهيد كرد

 .افزايش داد تجو رادقت جسمي توان   Image quick view collection و   Image collectionاستفاده از 

  
  

  

  

  

  



More  :  يكي از ابزارهاي جستجو درEBSCO  مانند نام نويسنده  بازيابي اطالعات بر اساس ليست نمايه شده است. 

 

  
 

  :  EBSCOنحوه عضو شدن در 

را كليك   Im a new user، گزينه Sign inبا كليك بر روي   EBSCOدر ) حساب شخصي(براي ايجاد عضويت 

در صورتيكه اطالعات شما پذيرفته شود، پيامي مبني . را كليك نماييد  Submitپس از تكميل فرم درخواست، . نماييد

 Singnبه اين ترتيب، جهت اجراي تنظيمات دلخواه خود، در صفحه . بر تاييد نام كاربري و رمز عبور نمايان مي شود

in  د و گزينه نام كاربري و رمز عبور را وارد نماييLoad preference form my ebsco host   را عالمت زده

  .را كليك نماييد  Loginو 

Folder :  

كليك نماييد   Add to folderبر روي لينك  ب و براي ذخيره مقاالت در پوشه اختصاصي، مقاله بازيابي شده انتخا

اين امكان   Folderپس از آن ، گزينه ). را كليك نماييد  add(1-10)براي انتقال تمامي مطالب بازيابي شده، گزينه (

را به شما مي دهد تا در پوشه اختصاصي خود، چند پوشه با موضوعات گوناگون با زير مجموعه هاي مختلف ايجاد 

  .نماييد

  :براي ايجاد پوشه جديد مراحل زير را انجام دهيد

  .ز گرددكليك نماييد تا پوشه اختصاصي شما با Folderبر روي -1

  .مشاهده شود Create new folderرا كليك نماييد تا   newگزينه   My customدر قسمت -2

  . (folder name)پوشه خود را نامگذاري نماييد -3

4-Move folder to  تعيين محل جايگيري و انتقال پوشه جديد را مشخص نماييد.  

5-Notes  اطالعاتي از محتواي پوشه را وارد نماييد.  

MORE 



مي توانيد پوشه جديد خود را در ستون سمت چپ مشاهده . آن را ذخيره نماييد  Saveبا كليك بر روي  "و نهايتا-6

  .نماييد

New feature : ويژگي ها و قابليت هاي جديدEBSCO  عالوه بر آن ، مي توانيد از . را معرفي مي كندAsk-A-

Librarian  چنانچه مايل به ذخيره . لكترونيكي استفاده نماييدجهت دريافت پاسخ سواالت خود از طريق پست ا

  .را انتخاب نماييد  Include current search historyاطالعات خود در اين صفحه باشيد گزينه 

Help :  در تمام مراحل جستجو، مي توانيد از گزينهHelp  كمك بگيريد.  

  :عملگرهاي منطقي

  : عملگرهاي منطقي، روابط منطقي بين واژهها يا عبارات را در فرايند جستجو تعريف مي كنند از جمله

And  : محدود كردن جستجو/ و ( هر دو كليد واژه را در بر داشته باشد بازيابي مقاالتي كه(  

OR  : بسط دادن جسجو/ يا (بازيابي مقاالتي كه حداقل شامل يكي از كليدواژه ها باشد(  

NOT  : حذف كردن از جستجو/ نه (بازيابي مقاالتي كه شامل كليدواژه اول بوده و واژه دوم را حذف كند(  

اين نماد در كليد واژه مورد جستجو، جايگزين يك يا چند حرف مي شود و كليد واژه ها را با امالي گوناگون آنها :  ?

  .را بازيابي مي كند  women , womanكلمات   wom?n: مثال. بازيابي مي كند

با اضافه كردن اين نماد به پايان كليد واژه يا كليد واژه ها، كليه كلمه هايي كه از لحاظ اماليي ريشه يكساني با كليد واژه : *                  

  economicalو   economics , economyكلمات   *economبا جستجوي كليد واژه : مثال . بازيابي مي شوند مربوطه دارند

  .و غيره بازيابي مي شوند

توجه داشته باشيد كه ابتدا واژه هاي داخل پرانتز جستجو مي شوند و . براي استفاده بهتر از عملگرها، مي توان از پرانتز استفاده كرد(): 

  .نتيجه آن با واژه خارج از پرانتز تركيب مي شود

  .ما جستجو مي شودعبارت مد نظر ش "با استفاده از گيومه، دقيقا:  "  "

Stop words  : ،براي با البردن دقت جستجوEBSCO   برخي از واژه ها را مانندafter  و,so of  را ناديده مي گيرد.  

 

  


