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  ScienceDirect  بزرگترین منبع  این .است جهان سراسر در متخصص میلیونها برای ضروری و مهم اطلاعاتی منبع یک
ساینسمجموعه الکترونیکی جهان از اطلاعات تمام متن و کتابشناختی  در زمینه علوم، فناوری و پزشکی را دربردارد 

دایرکت
یکی از زیرمجموعههای الزویر، بزرگترین ناشر علمی دنیا است. این پایگاه شامل بیش از ۱۵ میلیون مقاله علمی است.

  

اگرچه تمرکز اصلی پایگاه علمی Sciencedirect (ساینس دایرکت) بر علوم  پایه، فنی و پزشکی می باشد، اما تعداد بسیار
زیادی مقاله و ژورنال با  موضوعات علوم انسانی و اجتماعی نیز موجود می باشد. به طور کلی ژورنال ها در  چهار گروه

اصلی طبقه بندی شده اند : علوم فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی،  بهداشت و سلامت، و علوم اجتماعی و انسانی.

  

بخش اعظم ژورنال های انتشار یافته در این پایگاه داده توسط موسسه علمی (تامپسون رویترز) نمایه گذاری می شود، بنابر
این اغلب مقالات دانلود شده که از این پایگاه، جزو مقالات آی اس آی (ISI) محسوب می شوند.

  

از امکانات پایگاه علمی ساینس دایرکت می توان به هشدارهای جستجو اشاره  کرد که به محض افزوده شدن مقاله ای
مرتبط با مقاله انتخاب شده توسط شما در  پایگاه داده، اعلانی به شما ارسال می گردد.
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به صورت خلاصه مجلات، مقاله های علمی و کتاب های موجود در پایگاه علمی  ساینس دایرکت (Sciencedirect)، حوزه
های علمی زیر را تحت پوشش دارد:

  

 مهندسی شیمی، علوم کامپیوتر، انرژی، علم مواد، ریاضیات، فیزیک و نجومعلوم مهندسی:

  

 بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، محیط زیست، ایمونولوژی و میکروب شناسیعلوم زیستی:

  

 علوم دارویی، دامپزشکی، پزشکی و دندانپزشکیبهداشت و سلامت:

  

 هنر، کسب و کار، مدیریت، حسابداری و اقتصاد، روانشناسی ، علوم اجتماعیعلوم اجتماعی و علوم انسانی:

  
  

برای ورود به این پایگاه از آدرس زیر استفاده نمایید :

    http://www.sciencedirect.com  -------------------------------------------------    
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