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  ISI WEB OF KNOWLEDGE  پايگاه اطالعاتيآشنايي با

  
  

 
  
  

دهد و معيار ارزشي دانشمندان در اكثر  سازماني است كه در دنيا برترين مقاالت جهان را در سايت خود قرار ميISIسازمان 
  .نقاط جهان است

  

  :تاريخچه
 ISI( Institute (موسسه اطالعات علمي for Scientific Information وسيله  به1960سال  در

  . سيس شدرفيلد تاان گجييو
هاي بين المللي و كمك به بازيابي اين موسسه با هدف گردآوري چكيده مقاالت علمي منتشر شده در مجله

  . اطالعات چاپ شده با استفاده از روش استنادي، راه اندازي شد
عنوان موسسه اطالعات ه آقاي تامسون و هلت گير خريداري شد و در حال حاضر ب توسطاين موسسه بعدا

  .اين موسسه قسمتي از شركت بيليون دالري آقاي تامسون است. شودعلمي تامسون شناخته مي
  سايت تامسون آمده است  طور كه درآدرس فعلي اين موسسه همان •

Thomson Scientific 3501 Market Street Philadelphia, PA 19104 USA  
http://scientific.thomson.com  

  .باشد در شهرهاي لندن و ساير مراكز اروپا ميييهاالزم به ذكر است اين مركز داراي نمايندگي. باشدمي
  

  :ISIمعرفي 
  

   :كرد قسيمت اليه سه به را ISI توانمي 
  

 1 - WOK (Web of Knowledge) :پورتال ISI هستند هم استنادي آنها همه كه ديد توانمي را مختلف هايپايگاه آن در كه است.  

 2-WOS (Web of Science) :دوم اليه WOS گيرندمي قرار بررسي مورد مجالت مرحله اين در كه است.  

 3 - JCR (Journal Citation Reports) :برسد مرحله اين به ايمجله اگر Impact Factor بينيممي كه ايمجله هر حقيقت در .گيردمي 

IF  در يعني است گرفته JCR است شده نمايه.  

  

 )ك.ع.د(  فيض كارشناس دفتر مجله-نرجس صيادي :گردآورنده
Sayyadi_na@kaums.ac.ir  
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Web of Science (WOS)   
  

 چنينهم و هاآن يچكيده با همراه را مقاالت كتابشناختيِ اطالعات پايگاه، اين .دنياست علمي اطالعاتي هايپايگاه ترينمهم از يكي

 ابزاري را آن كه است آن موضوعي كامل پوشش WOS هايويژگي از يكي .كندمي ارائه شان ااستفاده مورد منابع كتابشناختي اطالعات

  . سازدمي ايرشته بين موضوعات خصوصهب هارشته تمامي در اطالعات جستجوي جهت مناسب
اي محقق پس از جستجوي يك موضوع به زنجيره Cited References و Related References چونبا امكانات استنادي اين پايگاه هم
  .اين امكان وجود ندارد هيچ بانك اطالعاتي ديگر كند كه دراز مقاالت مرتبط دسترسي پيدا مي

  
Web of Science از عبارتند كه است قسمت سه شامل:  

  Science Citation Index (SCI)  علوم استنادي نمايه -1
  .بعد به 1961 سال از اين :زماني پوشش
 وسعت اجتماعي علوم مانند هاييزمينه در البته اجتماعي؛ علوم و رفتاري علوم مهندسي، و فني كشاورزي، پزشكي، علوم، :موضوعي پوشش

  .نيست اجتماعي علوم استنادي نمايه ياندازه به شده ارائه اطالعات
 و فني ژورنال 5900 از بيش استنادي مراجع و نويسنده هايچكيده كتابشناختي، اطالعات به نگر گذشته و جاري دسترسي :اطالعاتي پوشش
  .رشته 150 از بيش در پايه علوم

  
 Social Science Citation Index (SSCI) اجتماعي علوم استنادي نمايه -2

  .بعد به 1972 :زماني پوشش
 و مديريت روانشناسي، تربيتي، علوم اجتماعي، خدمات و رفاه ارتباطات، اسي،شن مردم شناسي، جامعه اجتماعي، علوم :موضوعي پوشش
  .سياسي علوم

 علوم زمينه در را موضوع 50 .است جهان معتبر يمجله 1700 از بيش هايمقاله اطالعات يبرگيرنده در پايگاه اين :اطالعات پوشش

  .كندمي گزينش را مقاالتي نيز جهان سطح در ديگر علمي يمجله 3300 از موردي صورت به چنينهم. دهدمي پوشش اجتماعي
  
  Arts &Humanities Citation Index (AHCI) انساني علوم و هنر استنادي نمايه -3

  .بعد به 1985 :زماني پوشش
  .تاريخ و دين فلسفه، ادبيات، معماري، شناسي،باستان نمايشي، هنرهاي زيبا، هنرهاي :موضوعي پوشش
  .مجله عنوان 1130 حدود :اطالعات پوشش

  
  :هافعاليت

ISIاين موسسه با  .گيردبر مي هاي پژوهشي از علوم انساني تا علوم پايه را دربندي مقاالت و سرويساي از آناليز و دسته حجم گسترده
 در. آورده كنندگان فراهم ميهاي داراي استاندارد مذكور را براي استفادارائه ليست موضوعي امكان دسترسي آسان به مقاالت و ژورنال

منظور تبادل اطالعات ميان  پايگاهي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجالت علمي منتشره در دنيا بهISIحقيقت 
 دليل اما به، محسوب شودISIيك مجله ممكن است در يك زمان از مجالت .  ثابت نيستISIشمار مجالت . باشدپژوهشگران مختلف مي

هر ساله .  قرار دارندISIدر ليست ،  مجله16000در حال حاضر بيش از . كنار گذاشته شود ISIاز ليست مجالت   بعدا،كاهش بار علمي
  . شونداضافه مي ISI درصد آنها به ليست 12تا  10گيرد و حدود  مجله جديد مورد ارزيابي قرار مي2000
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 » و معيارهاي آنISIگزينش مجالت در «

از جمله عوامل مورد ارزيابي . گذارديكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي ISI له علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن درهر مج
  :عبارتند از

   ISI رعايت استانداردهاي بانك اطالعاتي -1
  ارزيابي اعضاء هيئت تحريريه  كميته علمي منتخب مجله، و-2
   آن تنوع بين المللي مقاالت چاپ شده در-3
  . باشد نشر به موقع مجله و جايگاه نشر آن مي-4

  :هاي ارزيابي عبارتند ازساير شاخص
  Impact Factor : شاخص فاكتور اثر-5
  Immediacy Index : شاخص فوري-6
  Cited Half -Life : نيمه عمر استناد-7
  

گيرد بلكه با بررسي مجموع عوامل يك امتياز كلي قرار نميالزم به ذكر است كه هيچ يك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي 
از جمله مواردي كه در ارزيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقاالت، چكيده و كلمات كليدي بايد به . داده خواهد شد

ها به  اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي زبان.شود كه منابع نيز به زبان انگليسي نوشته شوندهم چنين توصيه مي. زبان انگليسي باشد
كنندگان مجالت علمي   قرار گيرد زيرا ارزيابيISIرسد اما موارد ذكر شده بايد به زبان انگليسي باشد تا تحت داوري و ارزيابي چاپ مي

داوري علمي و تخصصي مقاالت چاپ شده در . كار رفته در مقاالت را به زبان انگليسي ترجمه كنندتوانند عناوين و منابع بهنمي ISI در
باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله ترين موارد مورد توجه ارزيابي كنندگان ميمجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده

  .است
   

ISI شود و درآن ضريب تاثير طور ساالنه منتشر ميهيك ژورنال دارد كه ب(IF)شودآورده ميآن   مجالت عضو در.  
كند و به بعضي از دانشجويان و پژوهشگران مي ي در رابطه با علوم مختلف در سراسر دنيا برگزارياين مركز هم چنين جوايز و سمينارها

  .كندبرتر دنيا بورس تحصيلي اعطا مي

 

JCR كه مخفف Journal Citation Reportsباشد و سالي يك مرتبه توسط سازمان بزرگ  ميThomson Reutersگردد،  منتشر مي
كه در –تحقيقات علمي و اجتماعي در سراسر جهان ي عنوان شاخصي براي توسعه، بررسي خصوصيات، و ارزيابي مجالت در زمينهبه

تالش دارد تا با استفاده از معيارها و اطالعات جديد، به سوي تكميل  JCR.  تعريف شده است-  شده باشندنمايه) ISI(پايگاه اطالعاتي 
اطالعات جديدتر براي گسترش چشم انداز ي ارائه ،JCRهاي هدف از افزودن توانايي. ضريب تاثير و مفاهيم مربوط به آن گام بردارد

يك چارچوب  اي براي درك صحيح اين معيارها و استفاده بهينه از آنها درچنين انگيزهمه. تر مجالت علمي استارزيابي و بازنگري دقيق
  .باشدصحيح مي
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JCR ميليون مرجع استناد شده كه ساالنه در 25 مجله و بيش از 10000 روند استنادسازي را در بيش از ISI Web of Knowledge نمايه 
 171 مجله در 7200 بيش از JCR شود ومجالت علوم و علوم اجتماعي ساالنه ويرايش مياطالعات مربوط به . كندشوند را بررسي ميمي

  .دهد حوزه موضوعي را در علوم اجتماعي پوشش مي55 مجله در 2100بيش از  حوزه موضوعي را در علوم و 
  

-ها، موارد جديد، و خالصه همايشمهسرمقاله، نا. مقاالت پژوهشي و مروري هستند اكثرا JCR مقاالت موجود در مجالت فهرست شده در

هايي با الفباي غير التين ممكن است هاي غير انگليسي و يا زبانمجالت منتشر شده در زبان. شوندشمارش مقاله محاسبه نمي  معموال در ها
- ر بگذارد اما در آناليزهاي مقايسهتواند بر روي الگوهاي استناد آنها اثكمتر در دسترس محققان در سراسر جهان قرار گيرند و اين مساله مي

  .اي مجالت بايد به آن توجه نمود
  

 JCR ها را توان مجلهگيرد و با استفاده از آن مي به بعد در بر مي1997 حوزه موضوعي از سال 200 مجله معتبر را در حدود 7500بيش از
 در دو نسخه موجود است، نسخه علمي آن در بر  JCR.دبندي آنها را بررسي كرهاي رتبهبندي و شاخصهاي تخصصي، طبقهدر حوزه

به شرط  Web of knowledge طريقاز  JCR است ژورنال 1700 ژورنال علمي و نسخه علوم اجتماعي مشتمل بر 5900گيرنده بيش از 
  .پرداخت وجه اشتراك قابل بررسي است

  
معيارهاي ارزيابي و سنجش . كندكند ارزيابي ميفهرست مي Web of Science در ISI هايي را كهاين پايگاه در پايان هر سال، مجله

نتايج اين .  (Cited Half-Life)و نيمه عمر استناد (Immediately) ، شاخص فوري(Impact factoror; If)عبارتند از عامل تأثير 
  .شود منتشر مي ISI Journal Citation Reportsسال در ارزيابي هر

  
هاي معتبر آمريكا و مراكز آموزشي و پژوهشي هاي آموزشي دانشگاهدر تدوين سياست ISIبعضي از منابع به نقش  

  .كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اشاره دارند
  

عنوان يك موسسه را نه تنها به هاي علوم مختلف خوداخالقي نسبت به ارائه و ثبت برتريناين موسسه با طراحي افقي بلندمدت و تعهد 
 طوري كه امروزه در بسياري از نقاط دنيا و از جمله كشورسطح جهان مطرح كرده است به عنوان يك بانك اطالعاتي بسيار قوي درهبلكه ب

  .دانندها و مراكز آموزش عالي مي اعضاء هئيت علمي دانشگاهعنوان يكي از شرايط ارتقاءرا به ISI ما چاپ مقاله در
  

   :ISI شيوه انتخاب و ارزيابي در
 3بايست باشند ميمجالتي كه خواستار پيوستن به اين استاندارد مي .باشدفرايندي همه جانبه و كامل مي  ISIيند ارزيابي و انتخاب درآفر

توانند خود را كانديد اين استاندارد ي مييهاالزم به ذكر است تنها ژورنال.  ارسال نمايندشده شماره آخرين انتشارخود را به آدرس ذكر
  .يابندنمايند كه به زبان بين المللي انتشار مي

  

  .گيردطوري كه هر دو هفته يك بار اين عمل صورت ميهباشد بصورت مستمر ميبه  ISIيند ارزيابي درآفر
  

   چيست؟Self citationارجاع به خود يا 
اند يا خود نويسنده مقاله به آن آيد كه آيا ديگران به مقاله مراجعه كردهوقتي بحث استناد به مقاالت مطرح مي شود اين پرسش به وجود مي

  .شودشوند مراجع آن هم ثبت ميارجاع داده است؟ وقتي مقاالت در بانك اطالعاتي نمايه مي
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البته استناد به خود كم ارزش نيست اما در بررسي مراجعاتي . نده باشد، استناد به خود كرده استاگر مراجع يك مقاله، مقاالت خود نويس
  .شود ارجاعات ديگران بيش از ارجاعات خود محقق اهميت داردكه به يك مقاله مي

 جنبه بين المللي بودن آن را ضعيف كاهد زيرااگر منابع ذكر شده در مقاله، پژوهش نويسندگان خود مقاله باشد، اين كار از ارزش مقاله مي
  . استدرصد 20 معموال كمتر از ISIدرجه ارجاع به خود مجالت . كندمي

  
   چيست؟Impact factorضريب تاثير يا درجه تاثير يا 

زه خود موثرتر اساس تحقيقات انجام شده، مقاالتي كه در حو بر. شودارزش يك مقاله بر مبناي ميزان تاثير آن بر مقاالت بعدي تعيين مي
  .انداند به دفعات بيشتري مورد استناد قرار گرفتهبوده

در واقع عامل تاثير ميزان .  سال قبل است كه معرف اين تاثير است2عامل تاثير حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد مقاالت چاپ شده در 
  .دهدهاي بعد به مقاله را نشان ميمراجعه در سال

شود و نتيجه در گزارشات ارجاع مجله يا برمبناي ارجاعات به هر يك از مجالت علمي آن محاسبه مي ISI توسط اين عامل همه ساله
Journal Citation Reports يا به اختصار JCRشودبراي مجله محاسبه مي اين ضريب، نه براي مقاله يا نويسنده، بلكه. شودمي ، منتشر .

 ارجاع به يك مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله 40 جمعا 84فرضا اگر در سال . گيردرت ميمحاسبه بر مبناي يك دوره سه ساله صو
آيد كه  به دست مي50 بر 40 مقاله چاپ شده باشد، ضريب ارجاع آن مجله، از تقسيم 24 تعداد 83 مقاله و در سال 26 تعداد 82در سال 

  .مرتبه مورد استناد مقاالت ديگر قرار گرفته است 8/0طور متوسط، هر مقاله آن نشريه يعني به.  است8/0
  

  اين شاخص چه تفاوتي با عامل تاثير دارد؟.  است"شاخص آني"هاي ارزيابي نشريات در از ديگر شاخص
هر نشريه، تعداد ارجاعات در هر سال به تعداد مقاالت چاپ شده در همان سال تقسيم ) Immediacy index(براي محاسبه شاخص آني 

  .دهد سال بعد را نشان مي2در حالي كه عامل تاثير مراجعه در . شودمي
دهنده آن است كه مقاله خيلي سريع مورد توجه ديگر كند كه نشانشاخص آني ميزان مراجعه در همان سال چاپ مقاله را گزارش مي

  .محققان قرار گرفته است
توانند آن را احراز كنند و يكي از مهمترين شرايط، ارد كه نشريات كمي مي براي انتخاب نشريات شرايط زيادي دISIالزم به ذكر است كه 

  .چاپ به موقع نشريات است در حالي كه يكي از مشكالت اكثر نشريات كشور عدم موقع چاپ به موقع آنهاست
  

ISIبودن يك مجله را چگونه تعيين كنيم؟   
 هـم   ،چنان كه گفتـه شـد     زيرا هم .  است )mjl/com.thomsonreuters.science://http( هايي نظير تامسون   مراجعه به سايت   ،بهترين راه 

هر نشريه با هر امتياز علمي در كشور چاپ شـود            . محسوب شدن يك مجله ممكن است هميشگي نباشد        ISIتعداد مجالت زياد است و هم       
  . گيرد، در اين پايگاه قرار نمياگر ضريب تأثيرش صفر باشد

  
  :ISIچگونگي دريافت مقاالت از 

 ها و مراكز پژوهشي با آن دست به گريبان هستند، تامين مطالب مورد نظر براي تحقيقات يكي از مشكالتي كه پژوهشگران ايراني در دانشگاه
باشد كه   ميISIني در مقاالت تحقيقاتي مجموعه مجالت در اين زمينه مهمترين پايگاه جها. است Literature Surveyاي يا  كتابخانه
  . وجود دارد Elsevierهاي اطالعاتي آنالين مانند  هاي زيادي از جمله استفاده از امكانات بانك روش
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  كنيم؟ پيدا دسترسي ISI بهعلوم پزشكي كاشان  دانشگاه در چگونه

 
  .باشدموجود ميعلوم پزشكي كاشان دانشگاه معاونت پژوهشي ك در صفحه اصلي دسترسي به منابع الكتروني لينك                   

  
http://research.kaums.ac.ir 
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تعدادي پيوند به گروهي از مهم ترين بخش هاي سايت قرار داده شده است كه : Web of Knowledge  ISIنوار ابزار 
  .ايت ثبت نام كرده باشيدبايست در سبراي دستيابي به آنها مي

  

  
  

  
  

  : از چهار سربرگ تشكيل شده استWeb of Knowledge  ISIصفحه اصلي 
1-All databases  :هاي اطالعاتي موجود درامكان جستجو در تمامي پايگاه Web of Knowledge  ISI  
2- Select a database :ورد را براي جستجو انتخاب كردهاي فراهم شده، يك متوان از ميان پايگاهمي.  
3-  :Web of Scienceطور مجزا فراهم شده استدسترسي و جستجو در اين پايگاه به. 

4- Additional recourses:كندهاي جانبي ديگري را ارئه مي پايگاه.  
  

  
  

ــي ــسمت م ــن ق ــواندر اي ت
جستجوهايي را كه در پايگاه     

 .انجام شده ذخيره كرد

امكان مشخص كردن فهرسـتي از مجـالت مـورد نظـر            
هاي دنبال آن فهرست مندرجات شماره    وجود دارد كه به   

 و پـست الكترونيـك   RSS feedجديد مجله از طريق 
  .شودفرستاده مي

خاب اين پيوند به طور مستقيم نرم افزار با انت
EndNote Webشود باز مي.  

با تعريـف يـك     
پست الكترونيك  
و مشخص كردن   

اي كه مورد   مقاله
ــت،   ــر اسـ نظـ
اطالعات سـاير   
مقــاالتي كــه در 
آينده بـه مقالـه     
مورد نظر استناد   
ــرد،   ــد ك خواهن
ارســال خواهــد 

 . شد

كنند و از طريق ايـن  يك كد شناسايي دريافت مي .نويسندگان مقاالت با ثبت نام در اين سيستم
. اند قابل رويت و شناسـايي هـستند       كد براي ساير نويسندگاني كه در اين سيستم ثبت نام كرده          

 .  يي كه فرد نوشته است را داردهاآوري و معرفي مقاالت و كتابچنين، امكان جمعهم
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  : را انتخاب كنيدWeb of Science سربرگ  
  

  :جستجو انواع
  

 .آدرس و نشريه نويسنده، ضوع،مو طريق از :عمومي جستجوي -1

 .باشد ديگر ايمقاله يا نويسنده شخص آن رفرنس يا ارجاع كه ايمقاله جستجوي طريق از :استنادي جستجوي -2

  .استنادها عنوان، نويسنده، مختلف فيلدهاي با تركيبي جستجوي طريق از :پيشرفته جستجوي -3

  

  
  
  

 جستجوي عمومي

 جستجوي استنادي يشرفتهجستجوي پ

 جستجواطالعاتتوانيدميگزينهاين انتخاب با

 از جستجو بار هر ترتيببه را خود قبلي يشده

 .كنيد مشاهده اول به آخر
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  :عمومي جستجوي
 
  .وجود دارد مدرك، نوع و زبان، آدرس، ناشر، نام نويسندگان، گروه نويسنده، عنوان، موضوع، فيلدهاي، در جستجو نامكا صفحه اين در

  
  . كليك كنيد تا صفحه مربوط به آن باز شود Searchحال بر روي دكمه

  
  :نكته چند           

 
  .كرد محدودتر مدرك از خاصي نوع اي و خاص زبان يك انتخاب با را جستجو توانمي عمومي جستجوي يصفحه در
 
  .كرد استفاده بولي عملگرهاي از توانمي شده گفته هايقسمت يهمه در
 
  .كندمي كمك شده بازيابي ركوردهاي كردن محدود در ولي نيست الزامي شده ذكر هايقسمت تمام كردن پر
  

 فيلـد  بايـد  جستجو از قبل
 انتخـاب  را خـود  خـاص 
 صـورت  اين غير  درنماييد

 تـشخيص  تواندسيستم نمي
 مـورد  فيلـدي  كه چه دهد

 .شما است نظر

 انتخاب كنيد را... و يا  Author فيلدهاي زا يكي كه هنگامي

-مي آن روي كردن بر كليك با. شودمي ظاهر ذره بين عالمت

 ميان در و كنيد فيلد استفاده آن به مربوط ينمايه از توانيد

 .بپردازيد به جستجو نشريه آن يا نويسندگان
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  استنادي جستجوي

 
  .گيردمي انجام شده ... و استناد منبع و انتشار سال آنها، اثر طور همين شده، استناد آنها به كه نويسنده نام ساسا بر جستجو صفحه، اين در
  

  
  

 

 

توانيدمي هاگزينه اين از زماني محدوده يك انتخاب با
 انتخاب صورت در باشيد، داشته تريدقيق جستجوي

 هاسال همه خودكار طوربه سيستم اي،گزينه هيچ نكردن

 .كندو ميجستج را

 را دلخواه هايپايگاه توانيدمي جستجو ابتدايدر 

 خودكار طوربه سيستم. كنيد تخابان جستجو براي

 مگر كند،مي جستجو را فوق استنادي پايگاه همه
  .كرده باشيد انتخاب را خاصي پايگاه اينكه
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  پيشرفته جستجوي
 

  .كنندمي مقايسه هم با نيز را مختلف فيلدهاي هايشناسه عمگرها اين .شود استفاده بولي عملگرهاي از بايدحتما  روش اين در
  :شويدمي آشنا فيلدها هاي شناسه و ملگرهاعجا با  اين در
  

  

  
  
  
  

  تعريف  عالمت عمگر التين

And و 

. نمايد كه اين دو كلمه را شامل شوندچنانچه بين دو كلمه يا بيشتر قرار گيرد، دقيقا مداركي را جستجو مي
ود نداشته جستجو در بين مدارك موجود در پايگاه، وج بديهي است، چنانچه حتي يكي از كلمات مورد

 .شودباشد، هيچ مدركي جستجو نمي

 .است And به منزله "فاصله"  

OR يا 
زمان طور همكه يا تمامي كلمات را به نمايدچنانچه بين دو كلمه يا بيشتر قرار گيرد، مداركي را جستجو مي
 .از آن كلمات موجود باشد در نوع فيلد تعيين شده داشته باشد يا حداقل يكي

Not زبه ج 
كلمه اول موجود  نمايد كه عيناجستجو مي چنانچه بين دو كلمه قرار گيرد، با تعيين نوع فيلد، مداركي را

  .و كلمه دوم موجود نباشد باشد 

Same   كندمي محدود آدرس يا عبارت جمله، فيلد، يك به را ما جستجوي.   

  
  :نكته

double quotation: شودشده جستجو مي  قرار گيرد، دقيقا عبارت درج" " چنانچه كلمه يا عبارتي در عالمت. 
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  (wildcards) جانشين كاراكترهاي
-كار ميبه جستجو، مورد عبارت يا كلمه وسط يا آخر در نامشخص حروف نمايش براي

  .روندنمي كاربه آن شروع در روند ولي

Question Mark ؟ 
  .خواهد شد يگزين آن فقط يك كاراكتر، جاچنانچه عالمت ؟ بين كلمه قرارگيرد،

 .شودمي ذا كلمه قابل جستجو با هر كاراكتر موجودي كه در سيستم وجود دارد، جستجول 

Asteric * 

  .شودرود و شامل هيچ حرف هم ميبه جاي يك گروه از حروف به كار مي *
   .شوديعبارت بعد از آن جستجو م همراه آخر يك كلمه درج شود، كلمه مورد نظر به *چنانچه عالمت

  .خواهد شد كاراكتر جايگزين آن  n بين يك كلمه آمده باشد،*چنانچه عالمت 
 .شودمي كاراكتر موجودي كه در سيستم وجود دارد، جستجو  n  لذا كلمه قابل جستجو با

Dollar Sing $ رودبه جاي يك حرف يا هيچ حرف به كار مي.  

  
  :نكته

  .شوندتر اول استفاده نميعالئم و عملگرهاي مذکور به عنوان کاراک
  

  :نتايج عناصرصفحه با آشنايي
 

 عنوان صفحه، اين در. كنيدمي مشاهده را جستجو نتيجه نموديد، وارد را خود هايكليدواژه و انتخاب را جستجو انواع از يكي اينكه از پس

 توانيدمي لهمقا هر عنوان انتخاب با. كنيدمي مشاهده است شده منبع آن به كه را استنادهايي تعداد چنينهم و منبع و نويسندگان نام مقاالت،

 .كنيد مشاهده را آن ناشر و نويسنده الكترونيكي نشاني و آدرس مقاله، چكيده جمله از تريكامل اطالعات

  
  

  .دارد وجود جستجو نتايج بهتر يمشاهده براي هاييگزينه جستجو، يصفحه هر پايين در

  راFull Textگزينـه   ركوردهـا،  از بعـضي  در

 .است مقاله آن ناشر به لينك كنيد كهمي مشاهده
 آن الكترونيكـي  مؤسسه، اشتراك يا دانشگاه اگر

 كامل به متن دسترسي امكان باشد داشته را ناشر

 .داشت خواهد وجود مقاله

ــداد ــات تع  دفع

 مقاله به استناد شده

 .دهدنمايش مي را

 عنوان 

 نويسنده
 منبع مقاله
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Refine Results  
 در محدود باشد زياد بسيار نتايج كه زماني گزينه اين .دارد وجود جستجو نتايج اصالح و بهبود براي هاييگزينه نتايج صفحه كنار در

   .كندمي زيادي كمك كردنشان
  
  
  

نشان  را شده بازيابي ركوردهاي كل تعداد قسمت اين
توانيـد  مي آن كنار كشويي منوي با همين طور .دهدمي

 .كنيد تنظيم را صفحه هر در ركوردها تعداد نمايش

 با توانيدمي را خود جستجوي نتايج

 .كنيد منظم sort byگزينه  كمك
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  :كنيد محدود توانيدمي زير موارد از يك هر با را جستجو
 

 (Document Types)سرمقاله مرور كتاب، مقاله، كنيد؛ خود را انتخاب نظر مورد منبع  نوع؛مدرك نوع  
(Subject Areas)مقاله ع موضو  
(Source Titles)مقاله منبع ن عنوا  

 (Author)نويسنده  
 (Institutions)موسسه نام  

 (Publication Years)مجله انتشار سال 

 (Countries/Territories)كشور  
 (Languages)وزبان ...  

  
Analyze Results  

  

 تهيـه  قابـل  زير فيلدهاي از گزارش اين .رودمي كاربه آن از گزارشي يارائه و شما انتخابي فيلد از هاداده تحليل و تجزيه براي گزينه اين

  :است
 

(Country/Territories) كشور  
 (Author)نويسنده  

 (Institutions)كندمي كار آن در نويسنده كه ايموسسه نام  
 (Document Types)مدرك نوع  

 (Publication Years)مجله انتشار سال  
 (Languages)مدرك زبان 

(Subject Areas) موضوعي حوزه  
 (Source Titles)منبع عنوان  

  
Citation Report  

  

  .دهدارائه مي جستجو نتايج از آماري گزارش
  

 :از عبارتند آمارها اين
 .اندگرفته قرار استناد مورد ما جستجوي نتايج يهمه كه دفعاتي كل جمع •

 .است گرفته قرار استناد مورد خاص مدرك يا مقاله هر كه دفعاتي ميانگين •

 .است گرفته قرار استناد مورد سال در خاص مدرك يا مقاله هر كه دفعاتي تعداد •

  .است گرفته قرار استناد مورد سال هر در خاص مدرك يا مقاله هر كه دفعاتي متوسط •
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  :شودصفحه زير باز مي Create Citation Report با كيك روي گزينه

  

  
  
  
  
  

Citation Alerts  
 ايـن سيـستم، در   از اسـتفاده  بـراي  .گرددمي اعالم شما به شود استناد كرديد انتخاب كه مقاله يك به كه بار هر سيستم، اين در عضويت با

  Registerبار ليناو براي .كنيد انتخاب را Create Citation Alerts سپس و كرده كليك خود نظر مورد مقاله روي جستجو، نتايج صفحه
  .شويدمي را وارد خود رمز كلمه و الكترونيكي پست نشاني كردن رداو با فقط بعد، دفعات براي و كنيد انتخاب را

  

  

 مقـاالت  تعـداد  ،جـستجو  نتايج انمي در
 .دهدمي نشان را سال هر در شده منتشره

در را مقاالت به استنادها تعداد
 يجنتا كل تعداد .دهدمي نشان مختلف هايسال

تعداد كـل   
استنادها به  

 مقاالت

 متوســط

استناد بـه   
 مقاله هر

خـاص،   مـورد  ايـن  در
 ا بيش بمقاله 9 كم دست

 .دارد استناد وجود 9 از

 كليك كنيد
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