کتابخانه مرکزی

راهنمای پایگاه اطالعاتیSAGE Journals
معرفی پایگاه اطالعاتیSAGE Journals:
پایگاه اطالعاتی  SAGE Journalsبه انتشاااتا  SAGEتعلق داتد .این انتشاااتا ریکییایی ه دت لااا ۱۹۶۵
تأ لیس شده ،از انت شاتا یطکح و پی شگام دت حوزه ن شک ی ستقل ،علمی و حکفهای یحتوای خالقانه و با یفیت باال
بهحساب ییرید.
SAGEپنجمین ناشااک بگتو و یعت ک روتنا های الیتکونییی تخصااصاای دنیالاات ه با اتابه ینابو و لااکویسهای
الیتکونییی یتنوعی دت خدیت جایعه علمی دنیا ییباشد.
یخاط ان انتشاااتا  ، SAGEدانشاامندان ،پهوهشااگکان ،الاااتید و دانشااجویان لااکالااک جسان دت طی ولاایعی از
حوزههای یوضوعی ییباشند.
SAGEناشک بیش از  ۹۰۰روتنا  ،بیش از  ۸۰۰تاب و اثک یکجو و دیگک ینابو علمی ییباشد.
حوزه ا صلی فعالیت این انت شاتا زیک شاخههای علوم ان سانی و اجتماعی ا لت ،ولی دت زیینه پگ شیی ،فناوتی ،علوم
پایه ،یسندلااای و تجات نیگ یحتوای قابلتوجسی تا اتابه ییدهد .فیلدها و یوضاااوعا لیدی این ناشاااک ه داتای
باالتکین تعداد روتنا تت هبندی شاااده دت ISIییباشاااند ع اتتند از :اتت اطا  ،یطالعا فکهنگی ،یطالعا زنان،
یطالعا خانواده ،توانشنالی اجتماعی ،توانشنالی اتبکدی ،جایعه شنالی ،توان خشی ،اتتوپدی ،ریوزش و تحقیقا
ریوزشی ،یدد اتی اجتماعی
تعداد اتیندان این انتشاتا دت لکتالک جسان  ۱۵۰۰نفک و دفاتک اصلی رن دت شسکهای لسرنجلس ،واشنگتن ،لندن،
دهلینو و لنگاپوت الت.
از دیگک ایتیازا این نا شک تت ه علمی قابلتوجه دت  JCRبکای بیش از  ۱۸۰عنوان روتنا این یجموعه ییبا شد ه
دت نوع خود بینظیک الت .همچنین خکید و دلتکلی رنالین به رتشیو این ناشک با بیش از  ۱۶۰روتنا بازبینیشده از
لا  ۱۹۹۸اییانپذیک ییباشد .ضکیب تأثیک باال بکای نگدیک به  ۶۵دتصد یقاال روتنا های  SAGEتولط، JCR

از خصوصیا اتزشمند دیگک ناشک الت .روتنا های علمی و اتبکدی این ناشک ،حاصل پهوهشهای انجام شده تولط
بیش از  ۳۵۰انجمن ،لازیان ،یک گ و یؤلسه یعت ک علمی پهوهشی دنیا ییباشد.
تعداد مجالت تحت پوشش:
بیش از  ۹۰۰یجله علمی
تعداد مقاالت تحت پوشش:
بیش از  ۱،۶۲۳،۴۵۸یقاله( حدود  ۵۰۰هگات یقاله داتای یتن ایل
نوع ارائه اطالعات:
اطالعا

تابشناختی ،چییده ،یتن ایل

فرمت های تحت پوشش:
HTML + PDF
پوشش موضوعی:


علوم ان سانی و اجتماعی  :ان سان شنا لی و با لتان شنا لی ،یطالعا اتت اطا و ت لانه ،جکم شنا لی و
عدالت یفکی ،یطالعا فکهنگی ،اقتصااااد و تولاااعه ،ریوزش و پکوتش ،یطالعا قویی ،یطالعا خانواده،
یطالعا جنسیتی ،جغکافیا ،یطالعا جمعیت ها ،پیکی شنالی و پیکی ،تاتیخ ،علوم اطالعا  ،خشونت بین
فکدی ،زبان و زبان شنا لی ،حقوق ،یطالعا یدیکیتی و لازیانی ،بازاتیابی و هتلداتی ،یو لیقی ،یطالعا
صلح و حل تعاتض ،فل سفه ،لیا لت و توابط بین الملل ،توانیاوی ،توان شنا لی و ی شاوته ،یدیکیت عمویی،
یطالعا ینطقه ای ،توش تحقیق و اتزیابی ،علم و یطالعا اجتماع ،یدد اتی و لاایالااتگگاتی اجتماعی،
جایعه شنالی ،ریوزش ویهه ،یطالعا السیا و تاب یقدس ،یطالعا شسکی و بکنایه تیگی



علوم زی ستی و زی ست پز شکی  :زی ست شنا لی للولی ،بیو شیمی بالینی ،علوم زی ستی ،علوم اع صاب،
داتوشنالی و لم شنالی



علوم سالمت :پیکاپگشاایی ،قلب و عکوق و قلب و طب عکوق ،دندانشگشاایی ،طب اوترانس و یکاق تهای
ویهه ،غدد و یتابولیسم ،پگشیی عمویی ،طب لالمندان ،بیماتیهای عفونی ،پگشیی قانونی ،عصب شنالی،
پکلتاتی ،تغذیه ،زنان و زایمان ،تویوت شنالی ،اتتوپدی و پگشیی وتزشی ،بیماتیهای گوش و گلو و بینی،
طب تساایینی و یکاق تهای یگین ،طب اطفا  ،فاتیا ولوری و لاامشاانالاای ،توانشگشاایی و توانشاانالاای،
بسدا شت لالیت عمویی ،پگ شیی تیوی و تنف سی ،تادیولوری ،توش تحقیق و اتزیابی ،عمل جکاحی ،طب
گکیسیکی ،دایشگشیی



علم مواد و مهندسی :یسندلی زیست پگشیی ،یسندلی و پکدازش ،علم یواد

پوشش زمانی:

 ۱۸۴۷تا نون
پوشش زبانی:
انگلیسی
پوشش جغرافیایی:
جسانی
مخاطبان:
دانشمندان ،پهوهشگکان ،الاتید ،دانشجویان
چگونه به پایگاه اطالعاتی  SAGE Journalsدسترسی پیدا کنیم؟
بکای دلتکلی به یقاال این پایگاه ،تاهنمای دانلود یقاله از لایانه ایکان پیشک تا یطالعه نید.
همچنین ،لایانه دانلود یقاله و تاب ایکان پیشک اییان د لتک لی ی ستقیم به پایگاه  SAGE Journalsتا فکاهم
کده الت .بکای دلتکلی به این پایگاه ،دت صفحه اصلی لایت ایکان پیشک ،ابتدا بک توی تب دلتکلی های یستقیم و
لشس بک توی لینک د لتک لی ی ستقیم این پایگاه لیک نید .پس از چند لحظه به پایگاه SAGE Journals
ینتقل خواهید شد.
جستجو در پایگاه اطالعاتیSAGE Journals:
- ۱واتد پایگاه اطالعاتی ) SAGE Journals (http://online.sagepub.comشوید.
- ۲دت صاافحه ابتدایی پایگاه ،دو با س بکای جسااتجوی لاااده لیدواره یوتد نظک دت تمام یحتویا پایگاه قکات داده
شده الت؛ یک با س دت باالی صفحه لمت تالت و یک با س دت ولط صفحه.
- ۳با قکات گکفتن بک توی گگینه  Browseدت باالی صفحه ،ییتوانید فسک لت عناوین روتنا ها تا بک ا لاس عنوان یا
یوضوع یشاهده نید.
دت صفحه هک یجله ،با التفاده از گگینههای ولط صفحه ییتوانید رخکین یقاال ینتشک شده ،رخکین شماته ینتشک
شده و لی ست تمام شماتههای ینت شک شده روتنا تا ی شاهده نید .عالوه بک این ،یقاال پکبازدید و یقاال پکاتجاع
نیگ از طکیق ینوی لمت تا لت پایین صفحه دت د لتکس ه ستند .با ا لتفاده از ادت ج ستجوی باالی صفحه نیگ
ییتوانید یک لیدواره تا دت یقاال نشکیه جستجو نید.
- ۴بکای وتود به صفحه جستجوی پیشکفته بک توی گگینه  Advanced Searchلیک نید.

- ۵دت صفحه ج ستجوی پی شکفته ،ییتوان ج ستجو تا ،به تکتیب از باال به پایین ،بک ی نای لی ،عنوان ت وتدها ،نام
خانوادگی نویسندگان ،چییده یقاال  ،یتن ایل یقاال  ،لیدوارهها ،ینابو ،لازیان یا شک ت انتشاتاتی ،DOI ،نام
نشکیه ،ISSN ،شماته جلد ،شماته دوته ،شماته صفحه و لا انتشات انجام داد.
 - ۶شما ییتوانید از دو فیلتک بهطوت همگیان دت جستجوی خود التفاده نید و از گگینه  ANDبه یعنای اعما هک
دو فیلتک دت نتایجOR ،به یعنای اعما دو فیلتک بهطوت جداگانه دت نتایج و  NOTبه یعنای عدم نمایش نتایج فیلتک
دوم التفاده نید.
- ۷دیگک گگینههای بخش او صفحه جستجوی پیشکفته ع اتتند از:
– Add Row:افگودن یک ادت فیلتک جدید
– Clear All Fields:پاک کدن تمام فیلتکهای اعمالی
- ۸گگینههای یوجود دت بخش  Search Withinصفحه جستجوی پیشکفته ع اتتند از:
– SAGE Journals Available to Me:جستجو دت ییان یجالتی ه اتبک به رنها دلتکلی و اشتکاک داتد.
– All SAGE content:تمام یحتوای پایگاه اطالعاتیSAGE Journals
– Select from a list of disciplines:افگوده شدن یک فیلتک بکای انتخاب یک شاخه یوضوعی
– Select from a complete list of journals:افگوده شدن یک فیلتک بکای انتخاب یک عنوان نشکیه
- ۹دت بخش ، Date Rangeییتوان یک بازی زیانی بهعنوان فیلتک بکای نتایج اعما کد .دت بخش Format
Resultsنیگ ییتوان نحوه نمایش نتایج( التانداتد یا به صوت یک لیست فشکده) ،تعداد نتایج نمایش داده شده دت
هک صفحه و تکتیب نمایش نتایج بک ی نای یکت طتکین و جدیدتکین تا تغییک داد.
- ۱۰گگینههای یوجود دت صفحه نتایج بهقکات زیک هستند:
– Citation format:نحوه نمایش نتایج( التانداتد یا بهصوت یک لیست فشکده)
– Results/page:تعداد نتایج نمایش دادهشده دت یک صفحه
– Results order:تکتیب نمایش نتایج بک ی نای یکت طتکین و جدیدتکین
– Download all:ینتقل کدن اتجاعا
یانند اندنو
: ۱۰– Nextنمایش  ۱۰نتیجه بعدی
– New Search:انجام جستجوی جدید

) (Citationتمام نتایج صاافحه حاضااک به یک نکمافگات یدیکیت اتجاع

- ۱۱دت صفحه اختصاصی هک یقاله ،این اطالعا قابل یشاهده هستند:














دت باالی صفحه ی شخ صا یجله ای ه یقاله دت رن ینت شک شده شایل :نام روتنا  /لینک وتود به صفحه
اصلی یجله  /لینک وتود به صفحه یقاال زودریند  /لینک وتود به صفحه یشاهده تمام شماته های یجله /
لینک وتود به صفحه اشتکاک یجله  /لینک وتود به صفحه  RSSیجله  /لینک وتود به صفحه الک ایمیلی
یجله  /ضکیب تأثیک یجله  /گکوه یوضوعی یجله.
دت قسمت لمت چپ صفحه یشخصا تابشناختی یقاله شایل :عنوان یقاله  /الایی ،وابستگی لازیانی و
یشخصا تماس نویسندگان یقاله  /چییده یقاله  /لیدواره های یقاله
دت قسمت لمت تالت صفحه بکخی یشخصا تابشناختی دیگک یقاله شایل :تاتیخ انتشات  / doi /شماته
جلد و دوته یجله یکبوط به یقاله یدنظک  /لینک به یتن ایل یقاله دت فکیت های  HTMLوPDF
دت قسااامت  Servicesلاااکویس ها و اییاناتی از این ق یل وجود داتد :ایمیل کدن یقاله به دولاااتان و
همیاتان  /تعیین الک بکای زیانی ه یقاله فعلی یوتد الاااتنادقکات گکفت  /تعیین الک بکای زیانی ه
ا صالحیه ای از یقاله ات لا شد  /ی شاهده یقاال ی شابه یقاله فعلی دت همان یجله  /دانلود ی شخ صا
تابشناختی یقاله بکای ایمشوت دت نکم افگاتهای التناددهی و…
دت قسمت  Google Scholarاییان یشاهده یقاال نوشته شده تولط نویسنده یقاله فعلی دت پکوفایل
گوگل الیوالت وی وجود داتد.
دت ق سمت  PubMedاییان ی شاهده یقاال نو شته شده تو لط نوی سنده یقاله فعلی دت پایگاه پابمد وی
وجود داتد.
دت قسمت  Shareاییان اشتکاک گذاتی یقاله دت تلانه ها و ش یه های اجتماعی یانند فیس بوک ،گوگل
پالس ،توبیتک ،لینیدین ،یندلی و … وجود داتد.

منابع:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/company-information
http://online.sagepub.com/site/sphelp
http://online.sagepub.com/site/sphelp/faq.xhtml

سید علی برزین
مسئول کتابخانه مرکزی

