
 
 

 

یش از توان گفت که بر بطور تقریبی میهای ساینس دایرکت و الزویر برای بسیاری از دانشجویان نامی آشنا است. بهنام

کند، نام و لوگوی الزویر یا پژوهشگر در زمان اشتغال به امر پژوهش مطالعه می  های علمی که یک دانشجونیمی از مقاله

 "ایرکتساینس د"هایی مانند راستی تفاوت میان واژهدایرکت نیز نقش بسته است. امّا به طور همزمان نام ساینسو اغلب به

 چیست؟"الزویر"و 

 چیست؟( Elsevier) الزویر) ۱ 

 :باشداز شرکت خود ارائه داده است بدین شرح می الزویرتعریف رسمی که  

تلف های مخطالعاتی است که سعی در افزایش عملکرد متخصصان حوزهمدهندگان پیشروی راهکارهای ویر یکی از ارائهالز«

د، یمات بهتری را اتخاذ کننآورد تا متخصصان ذیل بتوانند تصمتی را فراهم میالعلمی، پزشکی و فناوری دارد؛ و تسهی

ا بتواند هرا ایجاد کنند که این پیشرفت عمل آورند و گاهی حتی اکتشافات پیشگامانهای بهتری را از بیماران بهمراقبت

 ».جا کند و موجبات پیشرفت بشر را فراهم آوردمرزهای دانش را جابه

 SicenceDirect ،ClinicalKey توان بهها مید، که از میان آندهراهکارهای دیجیتال مبتنی بر وب را ارائه می الزویر

Elsevier Research Intelligence) ) ژورنال، شامل عناوینی همچون 0،233اشاره کرد. این شرکت حدود(The Lacent) 

 

 

 

 Elsevier and Science Direct الزویر با ساینس دایرکت تفاوت



 

 
 

  (Group PLCهاییکی از توابع گروه شرکت الزویرسازد. شرکت عنوان کتاب را منتشر می 00333و بیش از (، Cell)و

(Reed Elsevierهای علوم، ای در بخشطالعاتی حرفهمای ی راهکارههای پیشگام جهان در ارائهاست که یکی از شرکت

 .وکار استپزشکی، حقوق، ریسک و کسب

های این تاسیس شده است. اما ریشه ۸۱۱3شود، در سال کنونی که یکی از ناشران مدرن محسوب می الزویرشرکت 

سرای (نام خود را از شرکت اصلی که  الزویرجست.  Elzevir)) توان در یک انتشارات کوچک هلندی به نامرا می شرکت

که (Elzevir)  توسط خاندان ۸0۱3نام داشت، به ارث برده است. سرای الزویر انتشارات کوچکی بود که در سال  )الزویر

 .ای هلندی بود، تاسیس شدخانواده

 ی کمکدهندهخورد، که نشانچشم میی بسیار درخشانی بهت الزویر کتب و مقاالت منتشر شدهی انتشارادر کارنامه

چون انتشار اولین و آخرین مقاله علمی گالیله توان به مواردی همی علم است. از این میان میشایان این شرکت به توسعه

ورن های ژول، انتشار کتاب)ان مشهور در عصر حاضرفیزیکد)توسط الزویر، انتشار مقاالت استفان هاوکینگ  ۸8۱0در سال 

 .اند، اشاره کردو بسیاری از دانشمندانی که در دو عصر حاضر موفق به دریافت جوایز نوبل شده



 

 
 

 

 Elsevier مقاله گالیله چاپ شده توسط
چشم میخورد را  به سمت چپ تمامی انتشارات این شرکت -االی بکه در گوشه Elsevier تصویر لوگوی کنونی انتشارات 

طراحی کرد و در تمامی مستندات این شرکت  ۸823موسس سرای الزویر، در سال (، لوئیز الزویر)فرزند  (آیزاک الزویر)

د دهآن را درج نمود. بر سر معنا و مفهوم دقیق این لوگو توافق جامعی وجود ندارد. این تصویر درخت نارونی را نشان می

است از آن آویزان  )عدم تنها بودن(که به معنی (Non Soluus) پیچیده است و عبارت التینکه درخت تاکی بر دور آن 

ی درخت دانش است، اما معنی تاکی که دور دهندهاست. هرچند اکثر دانشمندان اتفاق نظر دارند که درخت نارون نشان

 .آن پیچیده است، چندان واضح نیست



 

 
 

ا ی یک فیلسوف یدهندهت که مردی که در زیر درخت ایستاده است نشانمعتقد اس(لوسی شولتر)شناس معاصر، ریختا

ن گیرد. در ایبخش و پربار دیگر دانشمندان است، بهره میی درخت که سخنان الهامیک دانشمند فرزانه است که از میوه

قی است. الی یک پند اخی میان درخت نارون و تاک، ثمره دادن و تولید میوه است و درنتیجه دربردارندهدیگاه رابطه

 :ی درخت و تاک اشاره داردبه استعاره (اراسموس)همانطور که 

های چوبی یا درختان ترین درختان، نیازمند حمایت عصا یا ستونهمچو تاک که باوجود قرار گرفتن در جایگاه شاخص)

 .(تر هستندهای ضعیفانسان باشد، علما و قدرتمندان نیز نیازمند کمکیک دارای میوه نیستند میدیگری که هیچ

ویت این پیام را تق (تنها نبودن)ی نمادین محقق و ناشر است. افزودن پیام ی رابطهدهندهدر این نگاه، لوگوی الزویر نشان

کند که همچنان که وجود درخت نارون برای حمایت از محققان و دانشمندان الزامی است، وجود دانشمندان نیز قطعاً می

طور طوری که آنها بهی میان الزویر و نویسندگان است، بهی رابطهدهندهه دادن ضرورت دارد. این نماد نشانبرای ثمر

 .تنهایی نه مستقل از دیگری است و نه وابسته به طرف دیگر، بلکه هر دو به یکدیگر وابستگی متقابل دارندیک بهمجزا هیچ

 

 Elsevier داگرد آن در لوگوی انتشاراتدرخت نارون و تاک پیچیده گر: Elsevier لوگوی

 



 

 
 

  (ScienceDirect) معرفی ساینسدایرکت( 2

ساینس  .است Elsevier ت انتشاراتالید، ساینس دایرکت یکی از محصواحال متوجه شدهتا بهال طور که احتماهمان

 یشجویان، اساتید، و کلیهدر اختیار پژوهشگران، دانالزویرینی است که شرکت نالنوع محصول آ 97دایرکت یکی از 

های علمی قابل استفاده توسط صنایع مختلف دهد. تصویر زیر از بخش معرفی پایگاهمندان به علم و دانش قرار میقهالع

وس توان نام ساینس دایرکت و اسکوپمنتشر شده است، استخراج گردیده است. در این تصویر می الزویرکه در سایت رسمی 

 .عناوین مرتبط با صنایع مختلف، مشاهده کردرا در کنار دیگر 

  -Elsevierانتشارات-تالمحصو  
 ۸0833333عدد ژورنال،  0033های علمی است که بیش از توان گفت که ساینس دایرکت یکی از پایگاهصه میالطور خبه

ین در اختیار کاربران قرار الجلد کتاب را برای دانلود و دسترسی آن 03،333عنوان مقاله تمام متن، و تعداد تقریبی 

 گذارینمایه (تامپسون رویترز)های موردانتشار در این دیتابیس، توسط موسسه علمی دهد. بخش اعظمی از ژورنالمی

 د.شووب میسمح isi گیرد، جزو مقاالتتی که از این پایگاه دانلود شده، مورد استفاده قرار میاالشود؛ بنابراین اغلب مقمی
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