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 .در انگلستان تأسيس شده است 1967شركت انتشاراتي مستقل در سال  
 

انگليسي: زبان  

 



و پايگاه اطالعاتي  (E-Journal)نشريات الكترونيكي : نوع اطالعات

 (E-Databases)الكترونيكي 
 

 نشريه الكترونيكي 100بيش از : تعداد نشريات الكترونيكي

 

 هشدار و اطالع ساني  در مورد منابع  جديد: خدمات الكترونيكي ديگر

(Alert Services) 
 

 مديريت؛ كسب و كار، كتابداري و اطالع رساني: موضوع هاي اصلي

 

اينترنت: نوع دسترسي  

 



:هَضَػيپَضص


،هذيريتٍتَسؼِاطالعرساًي؛هذيريتاقتصاد؛ٍحسابرسيحسابذاري

ِاي ِّاكتابخاً ٍكتابذاريهٌْذسي،ػلَمزيست،هحیط،هذيريتهجوَػ
 كاربريػلَمٍرساًياطالع



 :ارائه می دهد Emeraldامکاناتی که پایگاه اطالعاتی 
 

 
Emerald  Full  Text ( ًشسیِ تسیاز  150هقالِ تسگسفتِ اش  42000ایي هجوَعِ دز تسگیسًدُ ی تیش اش

 .هعتثس است کِ ایي تعداد ّس هاُ افصایش هی یاتد
 
Emerald Journals 

 
Emerald Abstract 

 
Emerald Management Reviews 

 
Emerald e Book Series 

 
Emerald Backfiles ( تِ   1898هقالِ اش سالْای  68000دز هجوَعِ ی گرشتِ ًگس دستسسی تِ تیش اش

 .تعد اهکاى پریس است
 

 
 



 Emerald resourses and collections : ( Emeraldمنابع و مجموعه های (

Emerald For Authors 
 

Emerald For Librarian 
 

Emerald Research Zone 
 
Emerald Teaching And  Learning Zone 
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برايػضَيتدراييپايگاُاطالػاتي،درصفحِاٍلگسيٌِيرااًتخابٍفرمثبتًامرا
تَجِداضتِباضیذكِثبتًامدراييقسوت،اهکاىدسترسيبِهتيكاهلهقاالتيكِ.پرًوايیذ

 .ػضًَیستینرافراّنًويكٌذٍفقطضرايطايجادپرٍفايلضخصيٍاهکاًاتآىراايجادهيكٌذ



 Emeraldصفحِ ی اصلی پایگاُ اطالعاتی 



ُازاييبخصهيتَاًیذازخذهاتيهاًٌذهرٍر بااستفاد
هقالِّا،رخیرُسازيجستجَياًجامگرفتِتَسطضوا

،استفادُازبخصاگاّيرساًيدرزهیٌِهَردًظرٍ
لیستّاياًتخابي،آهَزشرايگاى،خبرًاهِّا،چگًَگي

.اضتراکٍاستفادُازهٌابغهَجَدبْرُببريذ  

 



 اهکاًات پسٍفایل شوا پس اش ثثت ًام
 



 Emeraldاهکاًات صفحِ ی اصلی پایگاُ اطالعاتی 

 



 :انواع شیوه های جستجو
 

 
Quick search 

 
Advanced  Search 

 
Quick Access 

 
Browse 



:صفحِ ی جستجَی پیشسفتِ  



دز صَزتی کِ عٌَاى هجلِ یا کتاب خَد زا هی داًید ایي 
.قسوت دستسسی سسیع زا تسای شوا اهکاى پریس هی کٌد  

 



 : Browseجستجَ اش طسیق اهکاى 
ایي گصیٌِ اهکاى هسٍز کسدى هجالت ٍ کتاتْا زا تِ تستیة الفثایی 

 .عٌَاى ٍ ّوچٌیي تِ تستیة هَضَعی اهکاى پریس هی ساشد



:جستجَی پیشسفتِ دز هجلِ ّا  
 



 :صفحِ ی ًتایج جستجَ
 
 صفحِ ی ًتایج سیاِّ ای اش زکَزدّای تاشیاتی شدُ  زا ًشاى هی دّد،اهکاى هشاّدُ ی هتي کاهل

دز تاالی صفحِ ی ًتایج دٍ گصیٌِ ی  .فساّن شدُ است   PDF  ٍHTMLهقالِ تِ صَزت 
Modify Search  ٍSearch in Results   تِ شوا اهکاى هحدٍد کسدى ًتایج جستجَ زا هی

تسای .اهکاى استفادُ اش سیستن آگاّی زساًی جازی زا فساّن هیکٌد  Save searchگصیٌِ ی .دّد
ایي پایگاُ ثثت ًام کسدُ تاشیدفتا تتَاًید تا استفادُ    Registerاستفادُ اش ایي گصیٌِ تاید دز قسوت 

 .اش شٌاسِ کازتسی ٍ زهص عثَز خَد اش ایي سسٍیس استفادُ ًوایید



اهکاى دستسسی تِ هتي کاهل هقالِ تِ  ًوایش چکیدُ
 PDF  ٍHTMLدٍ شکل 

 لیٌک تِ هقالِ ّای هستثط



Save Search 
 
 
  تسای استفادُ اش ایي گصیٌِ .ایي گصیٌِ اهکاى استفادُ اش سیستن آگاّی زساًی جازی زا فساّن هی کٌد

ثثت ًام کسدُ تاشید تا تتَاًید تا استفادُ اش شٌاسِ کازتسی ٍ   ایي پایگاُ  Registerتاید دز قسوت 
 .  زهص عثَز خَد اش ایي سسٍیس استفادُ ًوایید

 
 اگس ًتایج خَد زا تا استفادُ اش گصیٌِ یAdd Save Search Alert   ِذخیسُ کٌید ، ٌّگاهی ک

اش  Emailافصٍدُ شَد ف تا استفادُ اش   Emeraldهقالِ ای هستثط تا آى عثازت جستجَ دز پایگاُ 
تسای اگاّی اش فْسست هٌدزجات   Alertاى آگاُ هی شَیدف ّوچٌیي اهکاى استفادُ اش سیستن 

 .شوازُ ّای جدید هجالت ًیص ٍجَد دازد


