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 مقدمه

ERIC  ،پایگاه اطالعاتی مربوط به آموزش و پرورش است که به طور گسترده مورد استفاده پژوهشگران

موارد زیر است:  دانشجویان، استادان، کتابداران و ... قرار می گیرد. از جمله موضوعات تحت پوشش این پایگاه

دبستانی، آموزش سالمندان، مدیریت آموزشی، آموزش کودکان  آموزش فنی حرفه ای، آموزش ابتدایی و پیش

 و ...   مشاوره اجتماعی، مطالعات آوری، فن آموزش عالی، آموزش معلمان، اطالعات و معلول و استثنایی،

 

 سایت وبهای  و بخشامکانات 

  جستجو قرار دارد و امکان جستجو از دو طریق را فراهم کرده است: کادردر وسط صفحه اصلی 
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1. Collection ی ها هوان جستجو را با استفاده از گزینت میاست و  که جستجو در منابع آموزشی

( به منابع تمام متن Full text available on ERICو  Peer reviewed onlyموجود )

 وند محدود کرد.ش میکه بازنگری تنها منابعی  موجود در اریک و یا

  گزینهAdvanced search tips) نحوه  سایت وب( در کنار باکس جستجو در صفحه نخست

داشته و به منابع مورد نظر  ی دقیق تریهد تا جستجود میرا نشان  ها هجستجو و ترکیب کلید واژ

 .فتخود دست یا

2. Thesaurus را جستجو کرد. در کنار باکس جستجو امکان  اصطالحنامهوان توصیفگر های ت می

 Includeی موجود )ها هبر فراهم شده است و با انتخاب گزیننیز برای کار اصطالحنامهمرور 

Synonyms  وInclude Dead terms )وان جستجو را گسترش داد و مترادف ها و کلید ت می

وند را جستجو کرد، همچنین با استفاده از ش میاستفاده ن اصطالحنامهه دیگر در ک میی قدیها هواژ

 اصطالحنامهوان به مرور ت میقرار دارد در کنار باکس جستجو که  Browse tesaurus))گزینه 

 و با انتخاب حرف مورد نظر یا موضوعات بر اساس حروف الفبا، اقدام به مرور کرد.پرداخت 

  مرور در مجالتی که در اریک نمایه به وان گزینه مجالت را انتخاب کرده و ت میدر پایین صفحه اصلی

 وند پرداخت.ش می

 حه سمت راست گزینه در باالی صفFAQ .به سواالت متداول کاربران پاسخ داده شده است 

  گزینهNotes  هد.د میدر گوشه سمت راست باالی صفحه اطالعات بیشتری در باره اریک به کاربران 
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 نتایج جستجو شامل

 مدارک کامل اطالعات کتابشناختی 

 مورد بازنگری قرار گرفته است یا خیرا مقاله یآ  هند کک میو مشخص  ،لینک مستقیم دریافت مقاله 

  در صورت امکان فایلpdf .مقاله جهت دانلود تمام متن فراهم شده است 

 مقاالت بر اساس زمان، نویسنده، توصیفگرها، منبع مقاله، نوع مدرک، سطح  ،در سمت چپ صفحه نتایج

 .اند همدرک و مخاطبین آن از هم مجزا شد

  پس از انتخاب هر یک از نتایج( جستجو آیکونBack to result امکان بازگشت به صفحه نتایج را )

 برای کاربر فراهم کرده است.

 

 

 دسترسی به سایت از آدرس زیر:

http://eric.ed.gov/ 
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