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IEEEراهنماي استفاده از پایگاه 

موسسه الکترونیک و مهندسانیک منبع قدرتمند براي دستیابی به انتشارات علمی و فنی تولید شده به وسیله IEEEپایگاه 

می Institute of Electrical & Electronics Engineersنام آن برگرفته از . هاستو شرکاي انتشاراتی آنالکترونیک

باالترین بااز مجالتی راPDFدسترسی به مجموعه اي جامع از مدارك تمام متن در قالب ،اطالعاتیپایگاه این.باشد

این پایگاه شامل بیش از .فراهم می آورددر حوزه مهندسی الکترونیک، علوم کامپیوتر و الکترونیک ،استنادهی در سطح جهان

می تاکنون1893االت کنفرانس ها، استانداردهاي فنی، از بازه زمانی نشریه شامل مجالت، مق12000لیون مقاله از یم2

کلیدواژه ها، عبارات، درتوانقدرتمندي است که با استفاده از آن میمجهز به قابلیت هاي مرور و جستجو IEEEپایگاه . باشد

مقاالت، ، بارگذاري، و چاپهر مشاهدچنین تمهیداتی به منظوهم. جستجو نمودعناوین مقاالت، نویسندگان، نمایه اصطالحات

دسترسی به منابع از طریق سایر . اندیشیده شده استنتایج جستجو، فهرست مندرجات، رکوردهاي کتابشناسی، و سایر موارد

، مجالت، مقاالت کنفرانس ها، و استانداردهاي فنیدر این پایگاه اطالعاتی، عالوه بر. وجود داردCrossRefناشران به وسیله

. نیز فراهم آمده استIEEEدسترسی به مجموعه کتاب هاي 

IEEEمجموعه هاي موجود در پایگاه 

برخیدر ، و 1988از تاریخ IEEE، شرح مذاکرات، مراسالت، و مجالت منتشر شده به وسیله )ژورنال ها( مجالت تخصصی 

. تاکنون1893از تاریخ موارد

آمریکایی واکیوم و انجمن(AIP)ذاکرات منتشر شده توسط موسسه آمریکایی فیزیک ، و شرح م)ژورنال ها( مجالت تخصصی 

)AVS( ، تاکنون1930از .

. تاکنون1965از ،IETمجالت منتشر شده به وسیله و ، اسناد)ژورنال ها( ی مجالت تخصص

. تاکنون1953ز اموارد برخی و در 1988ژانویه ، از تاریخIEEEتوسط ت کنفرانس ها منتشر شده مقاال

. تاکنون1988از IETتوسطمقاالت کنفرانس ها منتشر شده



IEEE٢

. تاکنون1948از ژانویه ، IEEEاستانداردها و معیارهاي فنی 

Wiley-IEEEکتابهاي الکترونیکی منتشر شده به وسیله انتشارات 

IEEEدوره هاي آموزشی شامل کنفرانس ها، کارگاه ها، و سمینارهاي 

در رشته هاي مختلف IEEEشده توسط گردآوري فنی بررسی هاي 

http://ieeexplore.ieee.org:آدرس اینترنتی آن عبارتند از

بهره (Alert)با ثبت نام در این پایگاه از امکاناتی نظیر ذخیره جستجو و سیستم آگاهی رسانی قبل از شروع جستجو می توان 

یکبار ثبت نام به عمل آورید و در دفعات بعدي Register for an IEEE Account سمت کافی است که در ق.مند گردید

.وارد سایت شویدSign inاز طریق 

IEEEانواع جستجو در 

توان کلمه یا در این جستجو می. ات به چشم می خورددر صفحه اصلی و در باالي سایر صفحکادر آن :سادهجستجوي 

. اي یک مدرك جستجو کردعبارتی را در کلیه فیلده

استفاده کرد ، اما امکان محدود کردن جستجو به فیلد NOTو AND،ORدر این صفحه می توان از عملگرهاي منطقی 

.محدود کرد... در واقع نمی توان جستجویخود را به فیلدهاي خاصی مانند عنوان، نویسنده و .مشخصی وجود ندارد

همچنین به ابرداده اي خاص، موضوع، و سال نشررا به ناشر، جستجوتوانه از آن میبا استفاد:جستجوي پیشرفته

با استفاده از در جستجوي پیشرفته امکان ترکیب فیلدهاي مختلف . نمودوان نشریه، یا چکیده محدود عنمانند عنوان مدرك، 

.وجود داردNOTو AND،ORعملگرهاي 
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هایین محل آنها و تعوارد نمودن کلیدواژه

محدود نمودن جستجو از طریق مدارك مورد اشتراك، ناشر و نوع محتوا
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محدود نمودن جستجو به موضوع و زمان انتشار

Commandجستجوي 

می توان  با استفاده از دستورات و فرمانهاي مورد نظر  command search،با انتخاب گزینه پیشرفته در صفحه جستجوي 

براي .این نوع جستجو به کاربرانی توصیه می شود که تبحر الزم را در این زمینه داشته باشند.دقیق تري انجام دادجستجوي

. محدود کردن جستجو در یک فیلد مشخص، باید نام آن  فیلد را داخل گیومه قرار داده و کلیدواژه مورد نظر را وارد نمود
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نتایج جستجو 

این صفحه در پی هر جستجویی . ارائه می کندها را مرتبط با جستجو و توصیفی از آنركاستی از مدصفحه نتایج جستجو فهر

. شودنمایش داده می، گیردانجام که 

هایی که تحت آن جستجو انجام شده است، قابل مشاهده گزینهخالصه اي از جستجو و ،نتایج جستجونمایشباالي صفحه

، تعداد نتایجی که در هر صفحه قابل دیدن است، و ترتیب بازیابی شدهنتایجکلتعداد، هاي مختلفهم چنین خروجی. است

:براي مثال. شوددیده می) sorting(ظاهر شدن نتایج 
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- ظاهر میYou searched forاست تحت عنوان گرفته هایی که تحت آن جستجو صورت و گزینهجستجواي از خالصه

محدود شده 2007که به مقاالت مجالت منتشر شده از باشدمیmobile wirelessدر این مثال عبارت جستجو . شود

نهاداتی مشابه با عبارت پایگاه پیشبازیابی نموده است،هیچ یا تعداد کمی نتیجه موفقیت آمیز نبوده وییاگر جستجو. است

. پرداختواژگان مجددا به جستجو آنبا کلیک بر توانکه میمورد جستجو عرضه می کند

شامل ذخیره نتایج، دانلود استنادات انتخاب شده، ارسال نتایج ودتوان از پایگاه دریافت نمهایی که میاع مختلف خروجیانو

. انتخاب شده به ایمیل، و چاپ صفحه است

ترین نتایج مرتبطنتایج نخست به عبارتی . شوندفرض، نتایج جستجو به ترتیب مرتبط بودن مرتب میبه طور پیش

در توان با استفاده از منویی که می. نتیجه در هر صفحه است25فرضبه طور پیشه نیز تعداد نتایج قابل مشاهد. هستند

. وجود دارد این موارد را تغییر دادکنار هرکدام از این دو 
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:براي مثال. هایی براي پاالیش و محدودسازي جستجو وجود داردیج گزینهسمت چپ صفحه نمایش نتا

هاي قبلی معادل عملگر با وارد نمودن یک کلیدواژه در جستجوي نتایج ، این کلیدواژه با کلیدواژه:جستجو در نتایج

ANDعمل می کند .

هایی که با استفاده گزینه.تر نمودتوان نتایج جستجو را خاصاستفاده از این موارد میبا: سایر امکاناتناشر، نوع محتوا، و  

توان جستجو را محدود کرد شامل نوع محتوا، تاریخ نشر، نویسنده، وابستگی سازمانی، ناشر، عنوان نشر، موضوع، از آن می

نتایج خاص و محدود را هایی نیز وجود دارند کهالبته گزینه.باشدکشور و محلی که در آن کنفرانس برگزار شده است، می

. تر سازندگسترده 

شامل عنوان Title & Citationفرض می توان از فرمت نمایش به طور پیش:بخش هاي اصلی در صفحه نمایش نتایج

به منظور )مجله، کنفرانس، و غیره( توا مدرك ، نویسندگان، ناشر، جلد و دوره، شماره، تاریخ، و شماره صفحات؛ و نوع مح

. نتایج استفاده نمودنمایش 
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. کردچاپ ، یا ذخیره و ارسال نمودخودرا به ایمیلهاآن،دار نمودن برخی یا همه نتایجتوان با نشانمی

همچنین با کلیک . امکان پذیر استمشاهد متن مقاله با استفاده از لینک . نمایانگر دسترسی به کل متن استآیکن 

به متن تري راجع به مدرك به دست آورد و نیز با استفاده از لینک ان اطالعات کاملتوبرروي عنوان مقاله می

. مقاله دسترسی یافت

را مشاهده فهرستی از جستجوها و نتایج قبلیتوان می،در این بخش از صفحه نتایج): Search history(تاریخچه جستجو 

.نمود و با کلیک بر آن جستجوي قبلی را تکرار کرد

توان مشاهده نتایج را به در این بخش می: )Specifying the Search Results Format(تعیین قالب نتایج جستجو

.پنجره زیر گشوده خواهد شدتغییر در باالي صفحات با کلیک بر. دلخواه خود تنظیم کرد
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ه نمود و یا آنها را در یکی از نرم خروجی تهیtext درصفحه نتایج می توان از رکوردهاي مورد نظر خود در فرمت 

براي این کار رکوردهاي مورد کظر را انتخاب،سپس بر روي .وارد کردEndNoteافزارهاي مدیریت اطالعات مانند 

.کلیک نمودdownload citationگزینه 

نیاز به جستجوي در مراجعات بعدي بدون می توان رکوردهاي مورد نظر را ذخیره وsave this searchبا انتخاب 

.براي استفاده از این امکان باید با نام کاربري و کلمه عبور خود وارد پایگاه شوید.مجدد همان رکوردها را مشاهده کرد

)تورق(مرور 

براي همه کاربران تحت نوار ابزار مرور و جستجوي فهرستی از منابع موجود در مجموعه قابلیت هاي 

مذاکرات کنفرانس ها، استانداردها، ه،نشری(منبع انتخاب نوع باIEEEدر صفحه اصلی . وجود دارد

.وجود داردBy Subjectموضوع منابع یاBy Titleامکان  مرور و جستجوي الفبایی براساس عنوان ) ...کتاب ها

http://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/Help_Browsing_by_Keyword.html
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.فقط لیست مجالت علمی را مشاهده کردjournalمی توان با انتخاب گزینه display optionsدر قسمت 

وجود دارد که با کلیک روي آن تغییرات عنوان مجله در سال هاي View Title Historyدر کنار نام هر مجله گزینه 

.قابل مشاهده استمختلف 

مشاهده می شود و امکان جستجوي ...وISSNشخصات دقیق آن مانند جزییات نشر، همچنین با انتخاب نام هر مجله م

.وجود داردQuick Searchسریع درآن مجله و مرور مقاالت آن در قسمت 



IEEE١١

ت شماره هاي جدید آن مجله را از طریق ایی میل دریافت امی توان محتویAdd Journal to My Alertبا انتخاب گزینه 

.نمود


