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 "Emerald"پایگاه اطالعاتی  ؛  راهنمای استفاده از1راهنمای شمارۀ 

 معرفی 

های علمی در  ناشر دانشگاهی مجالت و کتاب امرالد .است Emerald متعلق به گروه انتشاراتی Emerald پایگاه اطالعاتی

تأسیس و مقر آن  ۷۶۹۱های تخصصی مدیریت، تجارت و بازاریابی، آموزش، علوم کتابداری، سالمت و مهندسی است که در سال  حوزه

ده از خدمات بیش کارمند و استفا ۰۳۳امرالد در کشورهای زیادی فعالیت داشته و با بیش از . در شهر بینگلی انگلستان واقع شده است

مرکز دانشگاهی، تجاری و  ۰۳۳۳کشور جهان، به بیش از  ۷۰۳هزار نفر به عنوان پژوهشگر، ویراستار و مشاور علمی در  ۷۳۹از 

  .اقتصادی جهان خدمات ارائه می کند

 عنوان کتاب ۰۹۰۳، بیش از (Journals)  ژورنال تخصصی ۰۳۳ سال در حوزه نشر، بیش از  ۰۳این ناشر با سابقه حدود 

(Books & Book Series)  منبع آموزشی  ۰۰۳و بیش از(Teaching Case)ترین مجموعۀ تخصصی در  ، مهمترین و اصلی

دانشگاه و مدرسه عالی  ۶۹برای تهیۀ این مجموعۀ مدیریتی، . دهد حوزۀ  تخصصی تحت پوشش را در اختیار پژوهشگران قرار می

 . کنند دانشگاه برتر جهان با امرالد همکاری می ۷۳۳از  (Business School) بازرگانی

 

  Emerald پایگاه اطالعاتیدسترسی به 

http://www.emeraldinsight.com/ 
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 :های زیر دارد از جمله انجمن هم جهان بر اساس قراردادهای مشخص،های علمی م امرالد ارتباط قوی و مستمری با انجمن

 The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

 The Academy of Management, the International Federation of Library Associations (IFLA) 

 The American Library Association (ALA) 

 The European Foundation for Management Development (EFMD) 

 Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 

های  و سایر سیستم Web of Science ،Scopus های اطالعاتی مهم نظیر در بانک Emerald مجالت پایگاه اطالعاتی

درصد مجالت در  ۹۳و  Web of Scienceهای امرالد در  درصد ژورنال ۹۰ حدود کنونتا. مایه شده و قابل شناسایی هستندمشابه ن

Scopus اند ایندکس شده. 

و نمایش  (Most Popular Articles) ، معرفی مقاالت پربازدید هر هفتهEmerald های پایگاه اطالعاتی از ویژگی

 .بندی موضوعات علمی در صفحه اول این پایگاه است دسته
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 منابع تحت پوشش

  ژورنال تخصصی ۰۳۳ بیش از (Journals) 

  عنوان کتاب ۰۹۰۳یش از (Books & Book Series)  

  منبع آموزشی ۰۰۳بیش از (Teaching Case) 

 تعداد مقاالت تحت پوشش

  هزار مقاله ۷۰۳بیش از 

 نوع ارائه اطالعات

  ،اطالعات کتابشناختی 

 ،چکیده 

 ،متن کامل 

 های تحت پوشش فرمت

 HTML  

 PDF 

 پوشش موضوعی

رسانی، مدیریت دانش و  و پرورش، علوم کتابداری و اطالع بازاریابی، آموزش علوم مدیریت، حسابداری و امور مالی، اقتصاد،

یط زیست، ها و فضاهای ساخته شده، سیاست عمومی و مدیریت مح مدیریت اطالعات، منابع انسانی و رفتار سازمانی، مدیریت دارایی

هتلداری، حمل و نقل، دولت الکترونیک، اداره امور شناسی، استراتژی، توریسم و  تماعی، جامعههای اج مهندسی، سالمت و مراقبت

عمومی، سیاست اجتماعی، خدمات پلیس، مدیریت ساختمان، میراث فرهنگی، توسعه پایدار، مدیریت رخدادها، ورزش و تفریحات، 

العاتی، تجارت و های اط ربوتیک، اثربخشی سازمانی، سیستم آموزش معلمان، عدالت اجتماعی، مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک،

 .انی، کارآفرینی، بازارهای نوظهوربازرگ
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 پوشش زمانی

 ۷۹۶۹ تا کنون 

 پوشش زبانی

 انگلیسی 

 پوشش جغرافیایی

 جهانی 

 مخاطبان

  ،دانشجویان 

  ،اساتید 

  ،محققان 

  ،کتابخانه ها 

  ،کتابداران 

 ،مراکز تجاری 

 ،مراکز اقتصادی 

  Emerald جستجو در پایگاه اطالعاتی

در صفحه نسخت سایت، یک باکس برای جستجوی ساده . شوید Emerald (http://emeraldinsight.com) پایگاهوارد  -۷

یا  (Articles and Chapters) موجود است که می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در مقاالت مجالت و فصول کتاب ها

  .جستجو کنید (Case studies) مطالعات موردی
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های قرار داده شده در باالی کادر جستجو  و مطالعات موردی نیز قادر هستید از گزینه ها، کتب عناوین ژورنالبرای دسترسی به  -۰

 .بندی موضوعی از مجالت و کتب در پایین کادر جستجوی ساده قرار دارد همچنین، یک طبقه. استفاده کنید

http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-1.png
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های  توانید آخرین شماره منتشر شده ژورنال، لیست تمام شماره های موجود می اختصاصی هر مجله، با استفاده از گزینه ۀدر صفح  -۰

آخرین مقاالت منتشر شده نیز از طریق منوی سمت راست . منتشر شده، مقاالت پرارجاع و مقاالت پربازدید مجله را مشاهده کنید

 .توانید یک کلیدواژه را در مقاالت آن مجله سرچ کنید کادر جستجوی باالی صفحه نیز می با استفاده از. صفحه در دسترس هستند

http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-2.png
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در قسمت . نیددر کنار باکس جستجوی ساده کلیک ک Advanced Search برای انجام جستجوی پیشرفته، روی گزینه -۰

ت، اسامی نویسندگان، چکیده مقاالت یا کتب، عنوان توانید عبارت خود را به ترتیب، بر اساس تمام محتوای سای جستجوی پیشرفته، می

ره الکترونیکی، شما شابک نسخۀ/شابک نسخه چاپی/ای شاپاها، بر اساس شماره ه انتشارات، عنوان و شماره مجله، عنوان رکورد، کلیدواژه

 .ها و جداول جستجو کنید مجلد نشریه، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحۀ مجله و عنوان عکس

 

http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-3.png
http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-4.png
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نای اعمال هر دو فیلتر در به مع AND در صورت استفاده از دو فیلتر به طور همزمان، از گزینه ؛هنگام جستجوی پیشرفتهدر  -۰

 .به معنای عدم نمایش نتایج فیلتر دوم استفاده کنید NOT و و فیلتر به طور جداگانه در نتایجبه معنای اعمال د  ORنتایج

 

های کتب یا مطالعات  مقاالت و فصل)ا اند که برای تعیین نوع محتو جوی پیشرفته تعبیه شدهن کادر جستدو فیلتر نیز در پایی -۹

 .روند ۀ زمانی انتشار رکوردها به کار میو باز( موردی

 

 ؛عبارتند از Emerald پایگاه اطالعاتی ۀهای موجود در جستجوی پیشرفت دیگر گزینه  -۱

http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-5.png
http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-6.png
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– Add a field (+) 

 .جستجوافزایش تعداد کادرهای  

– Only content I have access to 

 .محتوای دسترسی آزادیا  قابل دسترس برای جستجوگری اجستجو در بین محتو 

– Accepted Articles 

 .اند هنوز به طور نهایی در نشریه به چاپ نرسیده اند اما پذیرفته شده نمایش مقاالتی که( سرویس مخصوص امرالد)

– Backfiles 

 .رسند پ نمیهای پیشین نشریاتی که دیگر به چا نمایش شماره 

 
بخش های این منو، به ترتیب از . نتایج جستحو، با استفاده از منوی سمت راست صفحه، می توانید نتایج را فیلتر کنید ۀدر صفح -۹

 در هر بخش، با انتخاب. موضوع و نوع محتوا تاریخ انتشار رکوردها، نام انتشارات یا ناشر،، ها کلیدواژه: اند از به پایین، عبارت باال

+More  های بیشتری از آن فیلتر نمایش داده خواهد شد گزینه. 
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 :ند ازا های موجود در صفحه نتایج عبارت دیگر گزینهبرخی   -۶

– Relevancy/Newest First/Oldest First 

 .ترین قدیمیترین، جدیدترین و  تغییر ترتیب نمایش نتایج بر اساس مرتبط 
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– Items per page 

 .تغییر تعداد نمایش نتایج در هر صفحه 

– Select all 

 انتخاب تمام مقاالت صفحه حاضر برای استخراج ارجاعات. 

– For selected items 

  .افزودن به لیست، ارسال به ایمیل و دریافت اطالعات استنادی

– Preview (در پایین هر رکورد)   

 .کنید ها را مشاهده می های مربوط به دسترسی در این صفحه سایر امکانات و کدگذاری .رکورد انتخاب شده مشاهدۀ چکیدۀ 

 

 :اختصاصی هر رکورد، این اطالعات قابل مشاهده هستند در صفحۀ  -۷۳

 عنوان مدرک 

 چکیده مدرک (Abstract) 

 (کاملمتن در صورت داشتن )دانلود متن کامل مدرک  گزینۀ 

9 
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  ها افزودن مدرک به فهرست عالقه مندیامکاناتی از قبیل  (Add to Marked List) دانلود اطالعات کتابشناختی مدرک ،

 (Track Citations)  ، پیگیری ارجاعات(Download Citation) در نرم افزارهای استناددهی وارد کردنبرای 

  نویسندگان، فرمت استناددهی به مدرک، شناسه دیجیتال مدرکدیگر اطالعات کتابشناختی مدرک مانند اسامی (DOI) ،

درج شده در  های ، دسترسی به نمودارها و نقشهبی و پذیرش مقالهاشر، تاریخ دریافت، داوری و ارزیانتعداد دفعات دانلود، کلیدواژه ها، 

 … ومتن مقاله به صورت مستقل 
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http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-10.png
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http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-10.png
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http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-10.png
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 منابع

  http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Emerald_Group_Publishing 

 http://iranpaper.ir ( ۷۰۶۰آذر ماه  ۹)   

 سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان معصومه انصاری؛ کارشناس علمامیر رمضانی، : ، اصالح و بازآراییو تنظیمتهیه 

، ORCIDسنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد راهنمای ثبت نام و دریافت کدهای  با توجه به اینکه واحد علم***      

Google Scholar Citation  ها را در جهت سهولت استفادۀ کاربران و ایجاد یکدستی اطالعاتی، به منظور  ها و سامانه و سایر پایگاه

؛ ...راهنمای شمارۀ "ت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه تدوین، تنظیم و ارائه کند، راهنماها با عنوان پذیری تولیدا افزایش رؤیت

 44663633سنجی دانشگاه به شمارۀ  در صورت وجود هر گونه سؤال با واحد علم .رسانی خواهند شد تدوین و به توالی اطالع "موضوع

 .مکاتبه فرمایید sci@muk.ac.ir تماس حاصل فرمایید و یا با نشانی پست الکترونیک

http://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2016/06/Emerald-Search-10.png

