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 Emerald آشنایی با پایگاه اطالعاتی

 1فاطوه هرادی

داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تَؽْز ،، وویتِ تحمیمات داًؾجَییکیدانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزش .1

 

 

Emerald چیست؟ 

 تیي تَسیغ اس وِ داًؾگاّیاى اس گزٍّی ۷۶۹۱ عال در

 MCB Universityپایگا ُ تَدًذ ًاراضی اًتؾارات الوللی

Press  را وِ در سهیٌِ هذیزیت فؼالیت هی وزد تاعیظ

تِ  MCB University Press 100۷ًوَدًذ، در عال 

Emerald فت.اوٌَى تغییز ًام یاEmerald   ًاؽزاى اساس 

 هتَى ي سهیٌِ در ستاى اًگلیغی ٍ داًؾگاّی ي ػوذُ

ٍ ػلن اطالع  وتاتخاًِ اطالػات، خذهات هذیزیت هذیزیت،

 صٍرًال ۷۶0 اس تیؼ حاضز حال در ًاؽز ایي .رعاًی اعت

اطالػات  تاسیاتی ٍ جغتجَ اهىاى. هیىٌذ هٌتؾز را

 اعت. وتاتؾٌاختی در ایي پایگاُ رایگاى

 چگًَِ تِ پایگاُ اهزالذ دعتزعی پیذا وٌین؟

 www.Emerald.com( خَد آدرط هزتَطِ: ۷

هغتمل  IPػضَیت در داًؾگاُ ّا ٍ هزاوشي وِ داراي  (2

 ّغتٌذ ٍ ّشیٌِ اؽتزان یىغالِ را پزداخت ًوَدُ اًذ.

 ّاي هَضَػی اهزالذ: حَسُ

ّاي هَضَػی اهزالذ خَاّیذ دیذ وِ ایي  حَسُتا ًگاُ تِ 

ًاؽز هجالت تغیاري را در ّز هَضَع پَؽؼ دادُ وِ هی 

تَاًذ توام ًیاسّاي اطالػاتی ؽوا را در ایي سهیٌِ ّا تزآٍردُ 

 ًوایذ.

 Subject هوضوع

 Accounting and Finance حغاتذاري ٍ هالی اهَر

 Advanced Automation اتَهاعیَى

 Business Ethics and Law تجارت اخالق ٍ لاًَى

 Computational Mathematics هٌْذعی ریاضیات

 Economics التصاد

 Education Management آهَسؽی هذیزیت

 Electronics Manufacture and packaging الىتزًٍیىی تٌذي تغتِ ٍ تَلیذ

http://www.emerald.com/
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 Enterprise and Innovation ًَآٍري ٍ التصادي الذام

 Health Care Management پشؽىی هزالثت تهذیزی

 Human Resource Management اًغاًی هٌاتغ هذیزیت

 Industry and Public Sector Management صٌؼت ٍ ػوَهی تخؼ هذیزیت

 Information and Knowledge Management اطالػات ٍ داًؼ هذیزیت

 International Business الولل تیي تجارت

 Learning and Development تَعؼِ ٍ آهَسػ

 Library and Information Studies اطالػات ػلَم ٍ وتاتذاري

 Management Science/ Management Studies هذیزیت ػلَم

 Managing Quality ویفیت هذیزیت

 Marketing تاساریاتی

 Materials science and engineering هَاد هٌْذعی

 Operations and Logistics Management هٌطمی هذیزیت ٍ ػولیات

 Organization Studies عاسهاًی هطالؼات

 Performance Management and Measurement ارسؽیاتی ٍ اجزایی هذیزیت

 Property and Real Estate اهالن هؼاهالت

 Strategy اعتزاتضي

 Tourism and Hospitality تَریغن ٍ داري ّتل

 

؛ٍلیِ پایگاُ هزتَطِ تِ صَرت سیز هی تاؽذصفحِ ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحِ خاًگی
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شیوه های جستجو در اهرالذ9

ایي پایگاُ اطالػاتی دٍ ؽیَُ جغتجَ دارد وِ تِ تزتیة 

 تِ هؼزفی ًحَُ جغتجَ در آًْا هی پزداسین:

 (Basic Search( جستجوی ساده)1

  ُدر رٍػ جغتجَي عادُ ولیذٍاصُ یا ولیذٍاص

 ر جغتجَ ٍارد وٌیذ. ّاي جغتجَ را در واد

  تا اًتخابAll content   هی تَاى تِ جغتجَ در

 توام ًؾزیات. وتة ٍ ... پزداخت.

  ِتِ ػٌَاى هثال اگز تخَاّین هماالتی راجغ ت

هذیزیت راّثزدي پیذا وٌین تِ ؽیَُ سیز ػول 

 هیىٌین:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

دس صفحِ ًتایج جستجَ لیستی اص اطالػات کتاتشٌاختی 

تغ تاصیاتی شذُ سا هی تَاًین هشاّذُ ًوایین. دس تاالی هٌا

ًتایج جستجَ شذُ سِ گضیٌِ ٍجَد داسد کِ دس اداهِ تِ 

 تَضیح آى هی پشداصین.

 

 

 

 

 

 صفحٍ جستجً سادٌ

Strategic managment 

 اوًاع فرمت َای جستجً

 اوًاع فرمت َای جستجً

 بازیابی وتایج
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را اس عوت چپ صفحِ  Advanced searchگشیٌِ  (Advanced search9ستجوی پیشرفتهج

اصلی اًتخاب وٌیذ. عپظ هی تَاى فزهت جغتجَي 

 ًتخاب وٌیذ.خَد را ا

دس 

 جغتجَي پیؾزفتِ هیی تیَاى تیا اعیتفادُ اس ػولگزّیا     

(AND, OR, NOT )   گشیٌییِ ّییاي دیگییز آى ٍ

 تَاًیذ جغتجَي خَد را دلیك تز وٌیذ. هی

AND   تزاي تزویة دٍ ولیذٍاصُ هی آیذ ٍ ّیز ٍلیت :

تیییي دٍ ولیییذ ٍاصُ در ػثییارت جغییتجَ لییزار گیییزد   

تاسیاتی هی وٌذ ویِ ّیز دٍ ولییذٍاصُ را    روَردّایی را 

 صفحٍ جستجً پیشرفتٍ

 اوًاع فرمت َای جستجً

می تًاویم فیلذ مًرد وظر  ه قسمت در ای

ایه معىاست کٍ شما خًد را اوتخاب کىیم بٍ 

ز مًتًر جستجً می خًاَیذ عبارت ا

کلیذياژٌ شما را در جای خاصی جستجً یا

 کىذ.

در ایه قسمت می تًان جستجًی خًد را بٍ 

 سالُای مًرد وظرخًد محذيد کرد.
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داؽتِ تاؽذ. ٍ در حالت پیؼ فزض ایي ػولگیز فؼیال   

 هی تاؽذ.

OR ُتزاي تزویة ولیذٍاصُ ّاي هؾاتِ ٍ گغتزد :

وزدى ًتایج جغتجَ تِ وار هی رٍد. تا تِ وارگیزي آى 

روَردّایی تاسیاتی هی ؽَد وِ حذالل یه یا ّز دٍ 

 ذ.ولیذٍاصُ را در خَد داؽتِ تاؽ

NOT ُتزاي جذا وزدى ٍ وٌار گذاؽتي یه ولیذٍاص :

تِ وار هی رٍد. ّز ٍلت تیي دٍ ولیذٍاصُ تِ وار هی 

رٍد، روَردّایی را تاسیاتی هی وٌذ وِ ولیذ ٍاصُ اٍل را 

 داؽتِ تاؽذ ٍلی ولیذٍاصُ دٍم را ًذاؽتِ تاؽذ.

 از دیگر عولگرها هی تواى به هوارد زیر اشاره کرد9

ى واراوتز عتارُ تِ پایاى ولیذٍاصُ ي *: تا اضافِ وزد

خَد تواهی ولوِ ّایی وِ اس ًظز اهالیی ریؾِ یىغاًی 

 تا ولیذٍاصُ هزتَطِ دارًذ تاسیاتی هی ؽًَذ.

)(: در هَاردي وِ اس چٌذ ػولگز ّوشهاى تزاي جغتجَ 

اعتفادُ هی ؽَد ٍ یا همذم ٍ  هَخز تَدى ایي ػولگزّا 

ِ تاؽذ اس پزاًتش تزاي ًتیجِ جغتجَیتاى اّویت داؽت

 اعتفادُ هی وٌین.

: سهاًی وِ تخَاّیذ یه ػثارت دلیماً جغتجَ ؽَد " "

ٍ حزف  Shiftاس وَتیؾي اعتفادُ هی وٌین) تا گزفتي 

 ي در صفحِ ولیذ(

هثال: اگز ولیذٍاصُ اي تحت ػٌَاى عَاد 

( داؽتِ تاؽین  Information Literacyاطالػاتی)

تَاًین هؾاّذُ  ًتایج جغتجَ را تِ صَرت سیز هی

 وٌین.
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قاتل تاصیاتی است.   PDF   ٍHTMLهتي هقالِ تِ دٍ فشهت 

تا کلیک تشسٍی ّش کذام اص فشهت ّا هقالِ تا ّواى فشهت دس 

اختیاس شوا قشاس هی گیشد. تشای رخیشُ کشدى هتي هقالِ اگش 

 هشاّذُ هی کٌیذ تش سٍی آیکي   PDFهقالِ سا تِ صَست 

 HTMLکلیک کٌیذ ٍ دس صَستی کِ هتي هقالِ سا تِ صَست 

سا   Save Asهشاّذُ هی کٌیذ اص هٌَی فایل گضیٌِ ی 

اًتخاب هی کٌین. ٍ تؼذ هسیش رخیشُ ساصی سا هشخص هی 

 Webگضیٌِ   Save As typeکٌین. سپس دس قسوت 

page complete .سا اًتخاب هی کٌین 

ت کِ هی تَاًین ًَع اًَاع فشهت ّای جستجَ تِ ایي هؼٌاس

هحتَای جستجَی خَد سا تِ ّش کذام اص ایي هَاسد هحذٍد 

کلیک کٌیذ   Journalsًوایین. هثالً اگش تش سٍی سشتشگ

فقط سکَسدّایی ًشاى دادُ هی شًَذ فقط سکَسدّایی ًشاى 

 دادُ هی شًَذ کِ هقالِ هجلِ تاشٌذ.

ًشاى دس صفحِ تاصیاتی ًتایج هی تَاى چکیذُ تاصیاتی شذُ سا 

 داد ٍ سپس آى سا هخفی ًوَد.

در صفحِ تاسیاتی ًتایج ّز وذام اس ایي ػالهتْا را هؾاّذُ 

 هی وٌیذ: 

 

 

 

 

 

 

 

با کلیک کردن بر ريی ایه لیىک 

 بٍ صفحٍ جستجً باز می گردیذ

قسوت آگاّی سساًی، کِ دس اداهِ 

 هفصل تِ تَضیح آى هی پشداصین.

تجَ یا ػثاسات جستشای تغییش دس کلیذٍاطُ ّا

ٍ لیٌک هشتَطِ کلیک هی کٌین  شذُ تش سٍی

یکٌین.تغییشات هَسد ًظش سا ایجاد ه  
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ًشاى دٌّذُ ی فایل ّای پشتیثاى اهشالذ) آسشیَ شواسُ 

 سال قثل( هی تاشذ. 01ّای 

 فقط تِ چکیذُ ایي هقالِ دستشسی داسیذ.

ٍ ها سا قادس هی خذهات قثل اص اًتشاس هحسَب هی شَد 

ساصد تا قثل اص اًتشاس سسوی هجلِ،تِ هقاالتِ آى دستشسی 

 پیذا کٌین.

 (:Marked Listلیست اوتخابی) 

دس ایي قسوت هی تَاًیذ سکَسدّای هَسد ًظش خَد سا 

سکَسدّای  Selectاًتخاب کشدُ ٍ تا کلیک تش سٍی دکوِ 

ي اضافِ کٌیذ. ٍ ّن چٌی  Marked Listهَسد ًظشتاى سا تِ 

هی تَاًیذ  Marked Listهی تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ 

سکَسدّایی سا کِ اًتخاب کشدُ ایذ سا هشاّذُ ًواییذ.قاتلیت 

 حزف ایي لیست ًیض ٍجَد داسد.

 

 

 

 & Browse  Booksهرور کتاب ها و هجالت) 

Journals9) 

سا اصسوت چپ   Browse Books & Journalsگضیٌِ 

تا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ صفحِ اصلی اًتخاب کٌیذ. 

فْشست کاهل کتة ٍ هجالت سا تِ صَست کاهل، تِ تفکیک 

هَضَػی یا الفثایی هشاّذُ کٌیذ. ػٌَاى ًششیِ ی خاصی سا 

اًتخاب کٌیذ، تا ایي کاس هی تَاًیذ سالْا، شواسُ ّای 

 هٌتشششذُ ٍ هقالِ ّای ّش شواسُ سا هشاّذُ کٌیذ.
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 جستجَ کادس دس ًششیِ، ػٌَاى دس جستجَ تشای

دکوِ  سپس ٍ کٌیذ ٍاسد سا خَد ًظش هَسد ٍاطُ کلیذ

GO .سا کلیک ًواییذ 
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 (:Alertرساوی)  آگاَی

Emerald اص کِ هیگزاسد شوا اختیاس دس سا اهکاى ایي 

 آگاُ فؼلیتاى جستجَی تا ساتطِ دس آیٌذُ جذیذ هقاالت

 شخصی حساب یک اتتذا است الصم کاس ایي  تشای. شَیذ

 تاص Emerald دس(  الکتشًٍیکی پست شخصی حساب هثل)

 تش پایگاُ ایي اصلی صفحِ دس تاالی کِ ایٌصَست کٌیذ تِ

 تکویل سا پیَست فشم ٍ کشدُ کلیک Register گضیٌِ سٍی

 اهکاًات اص استفادُ دس پایگاُ ٍ شذى ٍاسد تشای تاس ّش .کٌیذ

اتضاس تا یک  کٌیذ. ایي استفادُ Sign in اختصاصی اص اهکاى

e-mail. شذُ هٌتشش جذیذتشیي هقاالت اص سا شوا شخصی 

 ًسثت کاستشاى کِ هیکٌذ يتضوی تشتیة ایي تِ .هیکٌذ آگاُ

تواًٌذ آهذ سٍص تحقیقات جذیذتشیي تِ


