
 معرفی موتورهای جستجوی تخصصی علمی

 دادکشنه زپشکی –دااگشنه علوم زپشکی رپدیس نیب الملل اریان  



Basic search 

موتور جستجوی سایروس یکی از جامعترین موتورهای تخصصی علمی در سطح اینترنت است که با استفاده از 
میلیون صفحه را پوشش می دهد که  500بیش از . آخرین تکنولوژی موتورهای جستجو طراحی شده است

جدیدترین , اطالعات فنی و پزشکی روی وب , تحقیقاتی , کاربران را قادر می سازد تا به مطالب دقیق علمی
دسترسی داشته باشند ؛ همچنین دسترسی به مواد و ... پروانه ثبت اختراع و , گزارشات مقاالت بازبینی شده 

 . مجالت چاپی و موادی که در دیگر موتورهای جستجو یافت می شود را ممکن می سازد
 

 :ویژگی های سایروس 
 .غیر علمی را فیلتر میکند تا در وقت خواننده برای رسیدن به اطالعات علمی صرفه جویی شودسایتهای  •
 .بازیابی می شود  Postscriptو  PDFعلمی ویرایش شده به صورت فایلهای اطالعات  •
 پروانه های ثبت , پایگاههای داده , دامنه وسیعی از اطالعات موجود در وب مانند آرشیوهای دیجیتالیشامل  •

 می شود... پایگاههای مربوط به مجالت و , اختراع 
 بازیابی نتایج براساس مرتبط ترین اطالعات می باشدنمایش  •
 خاصی از مدارکنوع , مجله یا مقاله , کردن جستجو به نویسنده محدود  •
 سفارشی و ذخیره کردن نتایج, اصالح امکان  •
 



 تایپ کلیدواژه

محدود کردن 
 بازه زمانی 

 نوع اطالعات

نوع فایل نمایش 
 نتایج

جستجوی کلید واژه 
در عنوان مجله و 

مقاله یا  نویسنده و 
  ... 

Advanced search 



جستجو در 
محتوای منابع 

ذکر شده در 
 سایروس

انتخاب ناحیه 
 موضوعی



امکان محدود یا 
گسترده کردن نتایج 

 کردن Refineبا 

امکان فیلتر 
 کردن نتایج

 نوع خروجی از نتایج انتخاب شده

محتوای این مقاله در منبع 
Science direct   پیدا شده و

 موجود است

نحوه مرتب سازی 
 نمایش نتایج



Google scholar  جستجوی , معتبرمانند سایروس از موتورهای جستجوی تخصصی علمی است که کاربر قادر می سازد در منابع علمی
و قابلیت محدود کردن جستجو در تصاویر و وب میباشد , دارای امکان جستجو در حوزه موضوعی خاص و پیشرفته . دهدخود را انجام 

تعریف کنید تا تازه ترین نتایج یافت شده با موضوع مرتبط به مورد   Alertهم چنین می توانید برای نتایج انتخاب شده . استجستجو را دارا 
وجود دارد که با دسته بندی موضوعی انتشارات امکان دسترسی   Metricsدر این موتور جستجو تبی به نام . انتخابی را برایتان ارسال کند

 .به منابع منتشر شده در آن حیطه موضوعی را فراهم می کند
امکان اعمال محدودیت بیشتر بروی : موتور جستجوی سایروس نتایج مرتبط تر با ذکر منبع علمی معتبر را به واسطه قابلیتهایی چون  

 . چنین موردی به دقت گنجانده نشده است  Google scholarنمایش می دهد که در , کردن بسیار مناسب   Refineجستجو و نحوه 



 جستجوی کلید واژه ای

 جستجوی عبارتی 

 تایپ چندین کلیدواژه و جستجوی حداقل یک مورد از کلیدواژه ها

پیدا کردن کلیدواژه ها در کدام 
 بخش از متن

نوشتن نام 
نویسنده و ناشر 

محتوای مورد 
 جستجو

مشخص کردن بازه 
 زمانی نتایج پیدا شده

  Advance searchکادر 



  Metricsصفحه مربوط به تب 

انتخاب انتشارات 
 براساس موضوع



پنجره نمایشی برای موضوعات خاص از موضوع انتخابی و 
 و باز شدن اطالعات مربوط به آن  Oncologyبعد انتخاب 



 نمایش نتایج

با انتخاب این نتیجه صفحه 
Science Direct   باز می شود 




