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راهنمای پایگاه اطالعاتیACS Publications
معرفی:
پایگاه اطالعاتی  ACS Publicationsحاوی محصوالت انتشارات انجمن شیمی آمریکا است.
این انجمن که در ساا  ۱۸۷۶تأسای شا م مبتترترین انجمن شایمی در ن،ابم گ ر ترین انجمااااان عدمی دنیا گا گی ا
 ۱۶۱.۰۰۰عضو و یکی ا مناگع اصدی دنیا ا نظر اطالعات مبتتر عدمی میگاش .این انجمن گاه گساترش دانا و تحقیاق در
حیطااه نشااریات عدماایم کننران های عدمیم مناگع اطالعاتی گهمنظور تحصیل و تجارت و پیشرفتهای تخصصی میپردا د.
انجماااان شاااایمی آمریکا گ مات گ ستردهای را ا طریق ژورنا هایی که نتایج تحقیقات عدمی و م،ن سی در آبها منت شر
میشون گرای متخصصین عدم شیمی و انجمنهای شیمی فراهم میکن .
مانی مختدف ا ست .مجالت شااااامل اونااااین شماره
پایگاه  ACS Publicationsدرگرگیرن ه ح ود  ۵۰مجده گا پو ش
چاپش ه هر ژورنا و عناوین پیشین آب میگاشن  .آرشیو ژورنا های  ACSیاااپ پایگااااه اطالعااااتی آنالین میگاش که گا
آگرین پیشرفتها پی میرود؛ ا اینرو ساالنه ف،رستی ا مطانب ار شمن گه آب اضافه میگردد.
آرشیو  ACS Publicationsامکاب دسترسی گه اونین شمارههای چاپش ه ا هار ژورناا تاا آگارین ویارای نااری تحت
وب کااااه تو سااااا انت شارات  ACSمنت شر می شود را فراهم میکن  .گا در اگتیار دا شتن آر شیو ژورنا های  ACSامکاب
دسترس ای س اریع گ اه مبتترترین تحقیقات صورت گرفته در عدم شیمی که ناشی ا تالش  ۱۴۰سانه هست میس ار میگردد.
ایااان آرشیو ن ی آنالین امکاب نستجوی مقاالت تمام متن  ACSرا که ا سا  ۱۸۷۶تا کنوب در  ACSگه چاپ رسی هان
و همچنین نستجویی یکپارچه در گین آرشیوها و نسخههای انکترونیکی را ممکن میسا د.

منابع تحت پوشش:
مجالت عدمی  +کتب انکترونیپ

تعداد مجالت تحت پوشش:
ح ود  ۵۰مجده

نوع ارائه اطالعات:

چکی ه  (Abstract) +متن کامل)(Full Text

فرمت های تحت پوشش:
PDF + HTML

پوشش موضوعی:
شیمیم شیمی آنیم شیمی مب نیم شیمی ی ستیم شیمی ه ستهایم شیمی کارگردیم شیمیفی یپم شیمی تج یهم شیمی
پدیمرم شاایمی موادم شاایمی کشاااور یم شاایمی داروییم گیوشاایمیم روشهای تحقیق در گیوشاایمیم م،ن ساای شاایمیم نانو
تکنونوژِیم گیوتکنونوژیم تکنونوژی صااانایع ییاییم م،ن سااای محیا یساااتم یسااات مونکونیم میکروگیونوژی کارگردیم
کریستانوگرافیم انرژی و سوگتم سمشناسی

پوشش زمانی:
 ۱۸۷۶تا کنوب

پوشش زبانی:
انگدیسی

پوشش جغرافیایی:
ن،انی

مخاطبان:
متخصصین عدم شیمیم انجمن های شیمی

ناشر:
انجمن شیمی آمریکا

چگونه به  ACS Publicationsدسترسی پیدا کنیم؟
همچنینم سااامانه داندود مقانه و کتاب ایراب پیپر امکاب دسااترساای مسااتقیم گه پایگاه  ACS Publicationsرا فراهم کرده
است .گرای دسترسی گه این پایگاهم در صنحه اصدی سایت ایراب پیپرم اگت ا گر روی تب دسترسی های مستقیم و سپ گر روی
نینپ دسترسی مستقیم این پایگاه کدیپ کنی  .پ ا چن نحظه گه پایگاه  ACS Publicationsمنتقل گواهی ش .

جستجو درACS Publications:
- ۱وارد پایگاه انجمن شیمی  (ACS Publications (http://pubs.acs.orgشوی .

 - ۲در صنحه او سایتم یپ کادر نستجو در گاالی صنحه قرار دارد که ا طریق آب می تواب کدی واژه ای را در کل محتویات
سایتم عناوین رکوردهام نام نویسن گاب و گالصه مقاالت نستجو کرد.
- ٣گا انتخاب گ ینه  Citationدر گاالی کادر نستجوم می تواب نشریات و کتب را گر اساس عنوابم شماره ند و شماره نشریه
نستجو کرد.
- ۴گا انتخاب گ ینه  DOIدر گاالی کادر ن ستجوم می تواب محتویات پایگاه را گر ا ساس ک  DOIن ستجو کرد .پی
 ۱۰٫۱۰۲۱نمای داده ش ه در کادرم مبرف انتشارات  ACSاست.

شماره

- ۵گا انتخاب گ ینه  Subjectدر گاالی کادر ن ستجوم می تواب محتویات پایگاه را گر ا ساس د سته گن ی مو ضوعی ارائه ش ه
نستجو کرد.
- ۶گرای مرور تمامی عناوین چاپی این پایگاه می توانی ا منوی  Publications A-Zدر پایین صاانحه اسااتناده کنی .این
عناوین گه دو ترتیب نیست می شون  :اننتایی ) (List Viewو دسته گن ی موضوعی(cas section).
- ۷در صاانحه هر نشااریهم گا قرار گرفتن گر روی گ ینه  Browse the Journalدر نوار گاالیی صاانحهم میتوانی م گه ترتیبم
نی ست تمام شمارههای منت شر ش ه ن شریهم آگری ن شماره منت شر ش ه ن شریهم مقاالت اگیر ًا پییرفته ش هم مقاالت پرگا دی م
نیست نویسن گاب و گانری عک های روی ند مجده را مشاه ه کنی .
- ۸گرای ورود گه صنحه نستجوی پیشرفتهم گر روی گ ینه  Advanced Searchدر سمت راست کادر نستجو کدیپ کنی .
- ٩در صاانحه نسااتجوی پیشاارفتهم یپ منوی نسااتجو در ساامت چا قرار دارد .در گخ  Search Criteriaم پنج کادر
نساااتجو ونود دارد کهم گه ترتیب ا گاال گه پایینم گرای نساااتجو در تمام محتوای پایگاهم عناوین رکوردهام نام نویسااان گابم
گالصاااه مقاالتم و عنواب ن او و نمودارها هساااتن  .گا انتخاب گ ینه Enable stemmingم گه عنواب مثا م در صاااورت
نساااتجوی واژه ” نانوتکنونوژی“ م عالوه گر ن مای محتو یات مرتتا گا این کد ی واژهم محتو یات مرتتا گا واژه های ” نانو“ و
”تکنونوژی“ نی در نتایج وارد گواهن ش .
در هر کادرم در صاااورت وارد کردب چن کدی واژهم ا کدمه  ANDگه مبنای اعما هر دو کدی واژه در نتایجم ORگه مبنای
اعما دو کدی واژه گه طور ن اگانهم و  NOTگه مبنای ع م نمای نتایج کدی واژه دومم گرای ن ا کردب دو کدی واژه ا یک یگر
استناده کنی  .در صورت ع م استناده این دستورانبملم حانت  ANDگصورت پی فرض اعما گواه ش .
- ۱۰در گخ  Content Typeن ستجوی پی شرفتهم شما می توانی ن ستجوی گود را گه یکی ا عناوین انت شاراتی پایگاه
(نشااریات و کتبی یا یپ یرشاااگه موضااوعی گاد مح ود کنی  .گا انتخاب گ ینه  Modify Selectionدر مقاگل عتارت
Search within sourcesم نام عناوین چاپی نمایاب گواه ش  .گرای د سته گن ی مو ضوعی نی گر روی گ ینه Modify
Selectionدر مقاگل عتارت  Search within sourcesکدیپ کنی .
- ۱۱در گخ  Date Rangeم می توانی یپ مح وده تاریخی گرای ماب انتشااار محتویات تبیین کنی .گ ینه Web Pub.
Dateگرای تاریخ انت شار دیجیتا محتوای مورد نظرم و گ ینه  Print Pub. Dateگرای تاریخ انت شار چاپی محتوای موردنظر
ه ستن  .گا انتخاب گ ینه …  Search onlyنی تن،ا مقاالتی که هنو در ن شریه ای گه چاپ نر سی ه ان را ن ستجو گواهی
کرد.

 - ۱۲در گخ پایانی منوی نسااتجوی پیشاارفته که گه تنظیمات گایگانی مجده گتری انجمن شاایمی ) (C&ENمرگوط می
شودم شما می -توانی ف،رست های محتوایی این مجده هنتگی را نی در نتایج گود وارد کنی م و همچنین تتدیغات را در صنحه
نتایج فبا کنی .
 - ۱٣در صاانحه نتایجم گا اسااتناده ا منوی ساامت چا می توانی نتایج را فیدتر کنی  .گ ینه های این منوم گه ترتیب ا گاال گه
پایینم عتارتن ا  :نوع محتوا (فصال های کتابم مقاالت آرشایو C&ENم و مقاالت نشاریات انجمنیم دساته گن ی موضاوعیم
انت شاراتم نوع مقانه م نوی سن ه و مح وده مانی چاپ .گا ا ستناده ا منوی گاالی صنحه نی می توانی نوع مقاالت (تحقیقاتی یا
گتریی را تغییر دهی .
- ۱۴دیگر گ ینه های صنحه نستجو گه قرار یر هستن :
– Search Criteria:مشاه ه فیدترهای اعمانی در صنحه نستجوی پیشرفته
– New Search:انجام یپ نستجوی ن ی
– Sort by:تغییر ترتیب نمای

نتایج گر متنای مرتتا ترینم ن ی ترینم نوع مقانهم عنواب مقانهم نام گانوادگی نویسن گاب.

– Results per page:تغییر تب اد نتایج نمای
– Abstract:نمای

داده ش ه در یپ صنحه

گالصه مقانه

منابع:
http://pubs.acs.org/page/about-us.html
http://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society
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