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  بسمه تعالی 
  

Web of Science  

  
 

  اّول بخش
  معرفی

بزرگترین بانک اطالعاتی دنياست که به شکل استنادی امکان دسترسی به منابع و مراجع یک مقاله را در 

این . دهد یک زنجيره نامحدود فراهم نموده و مقاالت مرتبط و تاریخچه تحقيق را در اختيار محقق قرار می

 را  زبان مختلف دنيا ۴۵ با بيش از  ژورنال معتبر علمی٩٢٠٠قاالت بيش از بانک اطالعاتی، خالصه م

امکان استفاده .ارتباط بين رکوردهای مرتبط با استفاده از مراجع استنادی برقرار می شود.دهد پوشش می

از روابط موضوعی بين مقاالت را که توسط متخصصين خبره در زمينه موضوعی مورد عالقه شما، ایجاد 

 بانک اطالعاتی زیر عرضه گردیده است تا در تمامی پنج در قالب WOS .اند را، فراهم می آوردشده 

 : موضوعات نيازهای محققين دانشگاه را برآورده نماید

  نمايه استنادي گسترش يافته علوم 

Science Citation Index Expanded  with Abstracts  
  نمايه استنادي علوم اجتماعي

Social Science Citation Index with Abstracts   
 نمايه استنادي علوم انساني و هنر

Art and Humanities Citation Index   
  نمايه شيمي

Index Chemicus  
  واآنش هاي شيميايي جاري

Current Chemical Reactions  
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THOMSON ISIباشد  توليد کننده و ناشر این بانک اطالعاتی معتبر می. 

  :پرتالي است آه فراهم آننده دسترسي به ISI web of knowledgeخدمات 

ISI Web of Science  

ISI Proceedings  

ISI Current Contents Connect  

ISI Journal Citation Reports  

ISI Derwent Innovations index  

·plus additional products and external collections 

  

ISI Web of Knowledge  

 

سايت،   وب۵۵٠٠ها،   مقاالت ارايه شده در آنفرانس١٩٢٠٠٠ ميليون پتنت، ٢٣ مجله، ٢٢٠٠٠شامل 

  .شود  را نيز شامل ميWeb of Science ميليون ساختار شيميايي است آه اين محصول ٢ آتاب و ۵٠٠٠

Science Citation Index Expanded) نمايه استنادي گسترش يافته علوم(  

 آه اين – نظام علمي ١۵٠ ژورنال اصلي از بين ۶٫۶۵٠بيش از . م مي باشدبراي ژورنال هاي ادبي تا علو

نمايه استنادي . مي باشد  مورد به شكل چاپي و سي دي رام از نمايه استنادي علوم٢٫۵٠٠بيش از 

هر هفته به طور ميانگين .علوم شامل همه ي منابع به دست آمده از مقاالت نمايه شده مي باشد

 تاآنون مي ١٩٠٠فراهم آننده دسترسي به اطالعات ازسال . افزوده ميشود رآورد به آن١٩٫٠٠٠

از موارد چكيده به % ٧٠تقريبًا در ١٩٩١از ژانويه . استناد هر هفته مي باشد۴٢٣٫٠٠٠شامل حدود .باشد

  .زبان انگليسي قابل جستجو مي باشد

 ،يست شناسي ز، بيوشيمي، نجوم،آشاورزي: تعدادي از موضوعاتي آه پوشش مي دهد شامل

 ، تومرشناسي، علوم سيستم عصبي، پزشكي، رياضيات، علم مواد، علوم آامپيوتر، شيمي،بيوتكنولوژي

   جانورشناسي، علم دامپزشكي، جراحي، روانپزشكي، علم گياه شناسي،پزشكي اطفال

Social Sciences Citation Index )نمايه استنادي علوم اجتماعي(   

و بطور مجزا آيتم هاي مرتبط از بيش .  شاخه علوم اجتماعي نمايه مي آند۵٠ان  ژورنال را از مي١٫٩۵٠آه 

 به بعد مي ١٩۵۶پوشش زماني آن . ژورنالهاي برجسته علمي و فني جهاني را نمايه مي آند٣٫٣٠٠

از . استناد جديد به آن افزوده مي شود۶٠٫٠٠٠تقريبًا . رآورد به آن افزوده مي شود٢٫٩٠٠هر هفته .باشد

  .از مقاالتي آه در نمايه مي باشند قابل جستجو مي باشد% ۶٠ چكيده به زبان انگليسي ١٩٩٢يه ژانو

 آتابداري و ،روابط صنعتي، تاريخ، انسان شناسي: ه پوشش مي دهد شاملتعدادي از موضوعاتي آ

  ت ـداشـ به، علوم سياسي،زشكيــپـــ روان، روانشناسي، فلسفه، زبانشناسي، حقوق،انيــــاطالع رس
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 مطالعات ، مطالعات شهرنشيني، اعتياد،جامعه شناسي،  خدمات اجتماعي، عملكرد اجتماعي،همگاني

  زنان

Arts & Humanities Citation Index® )نمايه استنادي علوم انساني و هنر(   

و نمايه مي آند آيتم .ژورنال هاي برجسته جهاني هنر و انسان شناسي را نمايه مي آند ١٫١۶٠بيش از 

  . ژورنال اصلي علوم و علوم اجتماعي انتخاب شده اند۶٫٨٠٠هايي آه به صورت اختصاصي از 

  . رآورد به آن افزوده ميشود٢٫٣٠٠هر هفته به طور ميانگين . به بعد مي باشد١٩٧۵پوشش زماني آن از 

  رآورد  ميليون ٢٫۵شامل بيش از . منابع استناد شده به آن افزوده مي شود١۵٫٢۵٠هر هفته تقريبًا 

 نتهاي موسيقي يا ديگر منابع مرتبط ارجاع مي ،آتاب، استنادها شما را به صورت واقعي به يك آار هنري

  . چكيده ها به زبان انگليسي قابل جستجو مي باشد٢٠٠٠از ژانويه .دهند

،  مطالعات آسيايي، هنر،معماري، باستان شناسي: تعدادي از موضوعاتي آه پوشش مي دهد شامل

 ، ادبيات،نقدهاي ادبي،  زبان شناسي، زبان، تاريخ، فرهنگ قومي، رقص،)آالسيك(باستانادبيات 

   مذهب و تئاتر، راديو تلويزيون و فيلم، شعر، فلسفه،موسيقي

Current Chemical Reactions واآنشهاي شيميايي رايج   

 ٣٩ه هاي ثبت اختراع از شامل روش هاي منفرد يا چندمرحله اي گرفته شده از ژورنالهاي برجسته و پروان

  .منبع معتبر منتشرشده مي باشد

از مرحله واآنش  نمودارهاي دقيق ارائه شده, والنيروند واآنش آلي فراهم آورده هر روشي با جزئيات ط

به .  واآنش مي باشد٨٨٠٫٠٠٠ تاآنون مي باشد آه شامل بيش از ١٩٨۵پوشش زماني آن .مي باشد

  . رآورد جديد بروز مي شود٣٫٠٠٠صورت ماهانه با اضافه شدن 

Index Chemicus) نمايه شيميايي (  

نمايه شميايي منبع حياتي از .تعداد زيادي از رآوردهاي پايگاه از شروع تا پايان واآنش را نمايش مي دهند

 شامل بيش ، به بعد١٩٩٣پوشش زماني پايگاه از .ترآيبهاي فعال زيستي و محصوالت طبيعي مي باشد

  . ترآيب بروز مي شود٣۵٠٠ بيش از هر هفته با. ن رآورد مي باشد ميليو٢٫۶از 

ISI Proceeding  

کاربران با استفاده از این قسمت می توانند به جدیدترین پژوهشها که در قالب مقاله سمينار، کنفرانس، 

ی  درصد از منابع علم٧٠. سمپوزیوم و کارگاه آموزشی در سراسر دنيا منتشر شده دسترسی پيدا کنند

این بخش در مجالت علمی منشر نمی شوند، بنابراین پژوهشگران می توانند با استفاده از منابع غنی و 

  .تازه این بخش، به کشف ایده های جدید در حوزه های مختلف اقدام نمایند
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Current Contents connect  

حتی می تواند به فهرست کاربر به را .این بخش شامل آگاهی رسانی در مورد جدیدترین پژوهشها است

مندرجات، چکيده و اطالعات کتابشناختی تازه ترین پژوهشهای جهان که در کتابها و مجالت علمی منتشر 

  .همچنين امکان دسترسی به منابع مرتبط نيز وجود دارد .شده اند، دسترسی پيدا کند

Derwent Innovations Index  

ری های حوزه های مهندسی شيمی، الکترونيک، مکانيک را این منبع امکان دسترسی به اختراعات و نوآو

امکان جستجوی راحت و ارتباط اختراعات مرتبط  .سطح بازارهای جهانی را برای کاربران فراهم می آورد

  Derwent World Patent ترکيبی از Derwent Innovations Index .برای پژوهشگران وجود دارد

Index و  Derwent Patent Citation Index  می باشد.  

 

  

  ویژگيهای منحصر به فرد و برجسته

   Depth of Fileعمق فایلها    

 با استفاده از ارزیابی مجالت WOS.  ارائه نمایدWOSتواند عمق اطالعات را مانند  هيچ منبع دیگری نمی

يت باال از سال علمی و معيارهای نمایه های توسعه یافته، پایگاه اطالعاتی منحصر به فردی را با جامع

های آماری و   ایجاد کرده است، طوریکه این سطح از جامعيت برای دستيابی به اهداف و تحليل١٩٠٠

  .ها برای پژوهشگران حوزه های مختلف، ضروری و الزم به نظر می رسد ارزیابی

  Full Text Linkپيوند به متن کامل   

این امکان باارسال اطالعات الزم توسط . جود دارد، امکان برقراری پيوند به متن اصلی مقاالت وWokدر 

  . به راحتی فراهم می شودWOKرسانی به مسئولين پشتيبانی  ها یا مدیران اطالع مسئولين کتابخانه

  Broad Multidisciplinary Coverageپوشش گسترده موضوعی   

WOSاکنون بيش . م پوشش دهدهای علو  قصد دارد که تمام مجالت علمی معتبر و مهم را در همه حوزه

  . است  موضوع علمی در این پایگاه نمایه شده٢٣٠ عنوان مجله علمی در 10,000از 

از بين رفتن حصار بين رشتهای گوناگون در دنيای جدید دانشگاهی موجب تعامل بيشتر بين رشتهای و 

ن حوزه های  عالوه بر پاسخگویی به نياز اطالعاتی پژوهشگراWOS. حوزه های مختلف شده است

مختلف، ابزاری مناسب جهت برآوردن نياز علمی پژوهشگران بين رشته ای در این محيط جدید 

  .دانشگاهی می باشد

Unique search Functionality  

WOS می ١٩٠٠ دارای یک نمایه متنوع و استاندارد از منابع استناد شده برای تمام مقاالت از سال 

این نمایه می توانند به سير پيدایش و توسعه یک حوزه تحقيقاتی از ابتدا پژوهشگران با استفاده از .باشد

  تون علمی و روشی راحت ــبررسی و درک استنادها بهترین عامل ارزیابی طبيعی برای م. تا کنون بپردازند
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عالوه بر این با بسط دادن جستجو و استفاده از .برای کشف و آگاهی از اطالعات با کيفيت می باشد

Related search Recordsمی توان به اطالعات بيشتری دست یافت .  

 High Quality and Authoritative Contentاطالعات مستندو با کيفيت باال       

 مورد بررسی و ISI توسط اعضا هيات علمی موسسه WOSهر یک از مجالت علمی نمایه شده در 

اشر مجله بوده و براساس امتيازات هر مجله و با استفاده این کار کامًال مستقل از ن. داوری قرار می گيرند

امروزه کاربران سعی می کنند که وقت خود را .  شوند از معيارهای همسان و مستقل از ناشر، انتخاب می

 این بخش را باهدف Thomson Scientificبرای اطالعات غير قابل استفاده تلف ننمایند، بنابراین 

  . عات با کيفيت در مدت زمان کمتر، راه اندازی کرده استدسترسی کاربران به اطال

 

  

  Analytical Toolsابزارهای تحليل اطالعات 

ای در حوزه مدیریت پژوهش برای موسسات آموزشی و تحقيقاتی وجود   امکانات گستردهWOKدر محيط 

شگاهها و مدیران پژوهشی دان .باشد دارد که هدف اصلی آن ارتقاء و توسعه سطح توليد علم می

موسسات تحقيقاتی با بکارگيری این ابزارها می توانند به ارزیابی دقيق و واقعی مجموعه فعاليتهای 

پژوهشی، اشکاالت و موانع موجود در سازمان مربوطه پرداخته و با کسب اطالعات و با ایجاد بستر 

  .یندمناسب، زمينه رشد و ارتقاء فعاليتهای پژوهشی را در آن سازمان فراهم نما

  

  Journal Citation Reportگزارش استنادی مجالت       

 حوزه علمی بر اساس سطح استفاده از مقاالت ٢٣٠ در بيش از ISIدر این بانک مجموعه مجالت علمی 

شوند و بدین شکل مجالت علمی با درجه باال در هر  آنها در دیگر مقاالت، دسته بندی و درجه بندی می

  .گردد میموضوعی معين و ارائه 

  Essential Science Indicatorsشاخص های اساسی علوم     

در این بانک اطالعات موسسات آموزشی و تحقيقاتی مولد مقاالت در همه ابعاد، درجه بندی شده و مورد 

گيرند با بررسی این اطالعات سطح توليد علم، کيفيت مقاالت و قابليت حضور در مجالت  بررسی قرار می

  .گردد  و مورد استفاده واقع شدن آنها در سطح موسسه بازبينی میVisibility با هدف علمی معتبر

  Journal Use Reportگزارش استفاده از مجالت      

ای بتواند اطالعات و آمار استفاده خود از مجالت   فراهم شده است که هر موسسهWOKاین امکان در 

  . نمایدWOK وارد Counterر قالب استاندارد علمی الکترونيکی مورد اشتراک موسسه خود را د

ای تحقيق در هر موسسه بوده  این آمار در زمينه بررسيهای اوليه در جهت استخراج آمار و اطالعات زمينه

توان در جهت ارتقاء و بهبود کيفيت مقاالت یا مجالت علمی مورد استفاده در  و با ارزیابی آنها می

  .برداشتهای تحقيق در موسسه گام  زمينه
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        Information Management Toolsابزارهای مدیریت اطالعات

با توجه به اینکه امروزه مدیریت اطالعات شخصی برای پژوهشگران حوزه های مختلف یک دغده شده 

، که یکی از بهترین نرم افزارهای Endnote جهت راحتی پژوهشگران نرم افزار Thomsonاست، شرکت 

 کمک بسيار Endnote. ر روند پژوهش می باشد را به کاربران خود عرضه کرده استمدیریت اطالعات د

مؤثر و چشمگيری به پژوهشگران و نویسندگان مقاالت علمی در زمينه مدیریت مستندات، نوشتن مقاله، 

، نسخه تحت WOKدر پورتال . نماید المللی، می نشر مقاله بر اساس استانداردهای مختلف ناشرین بين

کاربران می .  در دسترس اساتيد، محققين و دانشجویان استEndnote Webین نرم افزار با عنوان وب ا

این نرم افزار با .توانند هنگام جستجو، نتایج حاصل را در این نرم افزار وارد، سازماندهی و استخراج نمایند

 المللی رفرنس نویسی، کمک  استاندارد نشر مقاله و انواع فرمتهای پذیرفته شده بين٢٣٠٠ارائه بيش از 

  .شایانی هم به پژوهشگران و هم به هيات تحریه مجالت علمی می کند

در تارنمای کتابخانه مرکزی به آدرس  Web Endnoteراهنمای دقيق استفاده از نرم افزار 

ri.ac.umz.clib.wwwمی توانيد دریافت کنيد .  

  

  Hosted content محتوا /انی اطالعاتميزب

 قرار WOKموسسه اطالعات علمی، اطالعات بيشتر ناشرین و نمایه های معتبر بين المللی را در پورتال 

داده است و کاربران به راحتی می توانند از اطالعات این پایگاههای اطالعاتی در حوزه های مختلف 

  . هر یک از این پایگاهها آورده شده استدر زیر توضيح محتصری برای.استفاده نمایند

MEDLINE  

 در ١٩۵٠، نخستين نمایه اطالعات کتابشناختی علوم زیستی را از سال )NLM(کتابخانه پزشکی امریکا 

 مجله علمی ۴٩٠٠ ميليون ارجاع به مقاالت بيش از ١۵این مجموعه بيش از .دهد موضوعات ذیل ارائه می

  .اشدب و دیگر منابع معتبر پزشکی می

- Life Science 

- Bioengineering 

- Public Health 

- Clinical Care 

- Plant 

- Animal Science 

  

 و هم بدون MESH هم بااستفاد ه از اصطالحنامه MEDLINEتوانند در پایگاه اطالعاتی   میWOKکاربران 

MESHاده یا ـــــــــــاندارد مـــــــبا نام استتواند  تجو در مورد مواد شيميایی میــــاین جس.  جستجو نمایند  
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CAS Registry Numberتوانند با پيوند به پایگاه اطالعاتی  کاربران می. باشدNCBI به اطالعات ترتيبی 

عالوه بر این .  نيز دسترسی داشته باشندPub Med به رکورد و مقاله مرتبط با MEDLINژنتيک، و از 

اند، نيز   اضافه شده ولی هنوز وارد نمایه نشدهMEDLINدهایی که اخيرًا به توانند از رکور پژوهشگران می

  .استفاده نمایند

Biological Abstracts 

 مجله معتبر علمی را در ۴٠٠٠این پایگاه، نمایه توسعه یافته ای از منابع علمی علوم زیستی است که 

آنها شامل % ٩٠ به بعد بوده که ١٩۶٩سال  ميليون رکورد از ٢/٩ کشور را در بر دارد و شامل ١٠٠بيش از 

های ثبت   توسعه یافته، شمارهHESHاین پایگاه اطالعات، شامل اصطالحات بيماری از . چکيده می باشند

های ترتيبی توسعه یافته و به هنگام بانک اطالعات، بهمراه لغتنامه  ، شماره١٩۶٩ تا سال CASشده 

  )Major Concept Controlled Vocabulary. (باشد  می١٩۶٩کنترل شده مفاهيم اصلی از سال 

BIOSIS Previews  

 ازژورنالها، جلسات، کتابها و اختراعات بوده که بالغ بر Biomedicalمنبع جامع تحقيقات علوم زیستی و 

این منبع، ادبيات غير ژورنالی مثل جلسات، کتابها، .شود  را شامل می١٩۶٩ ميليون رکورد از سال ١۵/۶

 ۶٠٠ منبع را شامل شده و هر ساله ۶٠٠٠ داراست و Biological Absبها و اختراعات را عالوه بر فصل کتا

  .گردد هزار رکورد غير ژورنالی به آن اضافه می

CAB Abstract  

المللی در کشاورزی و همه علوم زیستی مرتبط است که توسط  جامعترین منبع از اطالعات تحقيقات بين

CABI Publishingاین منبع اطالعات به روز و عميق مربوط به مقاالت سراسری ژورنالها، .شود  توليد می

کتابهای دانشگاهی، خالصه مقاالت، تزهای دانشگاهی، مستندات کنفرانسها، بولتنها، مراجع و گزارشات 

 ١٩٧٣  ميليون رکورد از سال٩/۴این منبع دارای . شود  زبان را شامل می۵٠ کشور جهان با ١۴٠فنی از 

و ) CAB Thesaurus(درخت واژه . گردد  هزار رکورد به آن اضافه می٢٠٠باشد که هر ساله  می

CABICODES و CAB Registryنماید  در زمينه جستجو کمک اساسی را به کاربران می.  

FSTA-Food Science & Technology Abstract  

 با پوشش تحقيقات IFIS Publishingسيلۀ ترین پایگاه اطالعاتی تحقيقات غذا و نوشيدنی که بو قطعی

 بزرگترین پایگاه FSTA. شود آوری غذائی و تغذیه، ارائه می های علوم غذایی، فن علمی و کاربردی در حوزه

اطالعاتی علوم غذائی است که در دسترس بوده و بطور موجز و جامع، خالصه اطالعات ادبيات غذا در 

ها، اختراعات، استانداردها، قوانين با محتوای  نامه ها، گزارشات، پایانژورنالها، کتابها، مستندات کنفرانس

 شامل خالصه مقاالت و درخت واژه FSTA. دهد  زبان دنيا، را ارائه می۴٠ کشور با ٩٠المللی را از  بين

  .گردد  بوده که توسط متخصصين فن نوشته و سازماندهی میFSTAموضوعی 
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Zoological Record  

منبع بيولوژی و پيشروترین مرجع طبقه بندی، خدمات جستجوی خود را به شکل وسيع و قطعی ترین 

بندی و تنوع  عميق در همه ابعاد بيولوژی حيوانی شامل علوم دامداری، مدیریت حيات وحش و طبقه

این بانک تمامی ابعاد جانورشناسی شامل منابعی که در هيچ جای دیگر . دهد  را ارائه میBIOگوناگونی 

 ميليون ٨/١این منبع جامع شامل .نماید بندی جهان ارائه می شود به همراه بهترین مراجع طبقه افت نمیی

 ترم در درخت ۶٠٠٠این بانک شامل .باشد  ژورنال و منابع غير ژورنالی می۵٠٠٠ از ١٩٧٨رکورد از سال 

  .باشد واژۀ موضوعی خاص می
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  دّوم بخش
  

 Web of science در جستجو

 ، زبان، آدرس، گروه نويسندگان، نويسنده، سال انتشار،نام نشريه، مي توانيد براساس فيلدهاي عنوان

 .نوع سند و موضوع جستجو نماييد

  . آليدواژه و عنوان انجام مي شود، جستجوي شما در فيلدهاي چكيدهTOPICبا انتخاب فيلد 

  .اله محدود مي نماييد جستجو خود رابه عنوان مقTITLEبا انتخاب فيلد 

  

  

  .روي آن وارد صفحه نمايه نويسنده مي شويد قرار دارد آه با آليك آردن بر  عالمت Author آنار فيلد
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يا از طريق تايپ قسمتي از نام نويسنده به جستجوي آن . ور نماييدشما مي توانيد به صورت الفبايي مر

و براي انتقال .  آليك نماييدAddگزينهبراي انتخاب نام نويسنده اي آه مي خواهيد بر روي . بپردازيد

 .نماييد آليك Okگزينهنويسنده يا نويسندگاني آه انتخاب نموده ايد به فيلد جستجو نويسنده بر روي 

  

روي آن وارد صفحه نمايه نام  قرار دارد آه با آليك آردن بر  عالمت Publication name فيلددر آنار 

 .نشريه مي شويد

نويسنده وجود ندارد  در نمايه find option متقس. مي باشد نمايه نام نشريه نيز مشابه نمايه نويسنده

 .آه در زير توضيح داده شده است

Find 

 مي توانيد آلمه يا عبارت را با به آاربردن عالمت بريده نويسي آه ستاره يا عالمت سوال به آار ببريد

 .  مي توانيد محدوديت هاي زماني خود را اعمال نماييدTimespanدر قسمت 

انتخاب .  ميتوانيد يكي يا بيشتر پايگاههاي استنادي را براي جستجوCitation Databaseدر قسمت 

  نماييد 

  

  جستجوي مراجع استنادي

تمامی مراجع استناد شده از هر مقاله، نمایه .جستجوي براي مقاالتي آه قبًال مورد استناد قرار گرفته اند

، عنوان ژورنال استنادوسال استناد جستجو از طریق نویسنده استناد شده. شده و قابل جستجو هستند

 . امکان پذیر است

 شما مي توانيد آشف آنيد آه چطور يك عقيده يا اختراع پيدا مي ،از ميان جستجوي منبع استناد شده

  .گسترش مي يابد يا اصالح مي شود، پيشرفت مي آند،  تاييد مي شود،شود

سپس بر . شده عنوان آار استنادي را وارد نماييد براي جستجو ابتدا نام نويسنده استناد شده و آوتاه -١

  . آليك نماييدSearchروي گزينه 
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  . در صورتي آه بخواهيد جستجوي خود را محدود نماييد مي توانيد سال استناد را وارد نماييد-٢

  

  آليك نموديد شما منابعي از نمايه استنادي خواهيد ديد آهSearch بعد از اينكه شما بر روي گزينه -٣

  . مي باشد،آار استناد شده و اطالعاتي آه شما وارد نموده ايد/شامل نويسنده

  . آليك نماييدFinishسپس بر روي گزينه .  منبع و يا منابعي را از نمايه استنادي انتخاب نماييد-۴

 شما بازيابي خواهيد آرد رآوردهايي از ، آليك مي نماييدFinish Searchوقتي شما بر روي گزينه 

  .تي آه استناد آرده اند منابعي آه شما از نمايه استنادي انتخاب نموده ايدمقاال

  

  

  عملگرها

And, or, not می توانيد قوانين بولی و  sameرا برای جستجو به کار ببرید .  

  : يك جمله تعريف شده مانند.  در يك جمله ظاهر مي شوندSAMEاصطالحات جداشده به وسيله 

  عنوان يك مقاله

  ي از چكيده جمله ا
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  درسي منحصر به فردآ

  

  . آن اصطالحاتي آه شامل هر آدام از اصطالحات جدا شده توسط اين اپراتور مي باشدORبردنبا به آار 

  .ن اصطالحي آه نمي خواهيد از نتيجه جستجو بيرون مي رانيدآ NOTبا به آاربردن 

  .وسط اين اپراتور مي باشد جستجوي شما شامل همه ي اصطالحات جدا شده تANDبا به آاربردن 

  .ا به آاربردن پرانتز الويت ازبين خواهد رفتب

به آار بردن آلمات با حروف بزرگ يا آوچك تاثيري در نتيجه ي جستجوي شما نخواهد داشت براي مثال با 

AIDS, Aids و aidsنتايج يكساني را در برخواهد داشت .  

Wildcards آه مي تواند درون يا . ها مي توانيد به آار ببريد در همه ي فيلد عالمتهای کوتاه سازی

  .آخر عبارتي باشد اما در ابتداي آن به آارنبريد

  . شامل يك گروه از آاراآترها يا هيچ آاراآتري مي باشد*عالمت ستاره 

  . شامل تنها يك آاراآتر مي باشد?عالمت سوال 

  . شامل يك يا هيچ آاراآتري مي باشد$ عالمت دالر

 عالمت ، بايد آمترين تعداد سه آاراآتر را قبل از ستارهTITLE,TOPIC جستجو مي آنيد وقتي شما

  .سوال يا عالمت دالر براي اينكه جستجوي شما با خطا مواجه نشود

 عالمت سوال يا ، بايد حداقل يك آاراآتر را قبل از ستارهAUTHORوقتي آه شما جستجو مي آنيد 

  ا با خطا مواجه نشودعالمت دالر براي اينكه جستجوي شم

   به آارببريد#,@ را قبل از آاراآترهاي خاص مانند wildcardsشما نمي توانيد 

  . آه اشتباه مي باشد*2000 براي سال نشر به آار ببريد مانند wildcardsشما نمي توانيد 

organi?ation*  آه نتايج آن شامل:  

organization   organizations    organizational    organization   organizations   

organizational  

 

 

  نتايج و تصحيح نتايج

 همه ي رآورد ها براساس آخرين تاريخ مرتب ،نتايج جستجويتان را در فرمت خالصه نمايش داده مي شود

 . مي باشدSortمي شوند آه پيش فرض گزينه 

محدوديت هايي آه براي جستجو در باالي صفحه خالصه اي از عبارت مورد جستجوي شما و همچنين 

  .وارد نموده ايد ظاهر مي شود
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   )Refine Results (تصحيح نتايج

 شماره اي آه در پرانتز ،شما مي توانيد با تيك زدن تعدادي از اقالم مورد نظر را بازيابي را انتخاب نماييد

  . صفحه نتايج نمايش مي دهدنمايش داده مي شود شماره رآوردي را آه شامل آن آيتم مي باشد در

به پااليش نتايج ...  عنوان منبع و، نويسندگان، نوع اسناد،شما مي توانيد براساس زمينه هاي موضوعي

  .خود بپردازيد

 آليك Refineشما بر روي يك يا چند مورد از موارد توضيح داده شده آليك نماييد و سپس بر روي گزينه 

  .نماييد

  



 Web of science                                                                                       کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران

http://clib.umz.ac.ir ١٤

  

  

  

  

  

  

ن نتايج مي توانيد درون يافته هايتان با وارد آردن عبارتي در باآس و آليك بر روي گزينه براي محدود آرد

Searchجستجوي خود را محدود يا فيلتر نماييد  . 

create citation report  

 .مي توانيد يك بررسي آماري گرافيكي روي نتايج جستجوهايتان داشته باشيد

  :آه اين آمارها شامل.  نتايج جستجوي شما فراهم مي آوردمجموعه اي از استنادهاي آماري را براي

   مجموعه تعداد دفعات همه ي آيتم هاي استناد شده�

   ميانگين تعداد دفعات يك آيتم استناد شده�
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   تعداد دفعات يك آيتم استناد شده در هر سال�

   ميانگين تعداد دفعات يك آيتم استناد شده در يك سال�

 

  

  جستجوي پيشرفته

نحوه ( به آاربردن اپراتورهاي بولي ،وجه به تگ هاي دو آاراآتري آه در جدول زير نمايش داده شدهبا ت

 و مجموعه اي از منابع ضابطه ، استفاده از پرانتز،)آاربرد آنها در قسمت جستجو توضيح داده شده است

  .جستجوي خود را ايجاد نماييد

 .اده مي شود در پايين صفحه نمايش دSearch historyنتايج در 

 

  

 

 

  تاريخچه ي جستجو

 . بر روي جستجوهاي قبلي خود يك جستجوي ترآيبي انجام دهيد

  . آليك نماييدOR يا And بر روي آپشن -١

  . با تيك زدن مجموعه جستجوهايي آه مي خواهيد ترآيب نماييد انتخاب نماييد-٢

  . آليك نماييدCombine بر روي گزينه -٣

  . روي لينك ها براي ديدن نتايج جستجو آليك نماييد بر Result در ستون -۴

My saved searches  

بعد از اينكه در پايگاه يك جستجو انجام داديد شما مي توانيد ضابطه ي جستجوي خود را مانند تاريخچه 

 Sign Inبراي ذخيره نمودن شما بايد رجيستر نموده و سپس .ذخيره نماييد (Search history)جستجو 

  .نماييد
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Research ID  

ResearcherID  وب سايتي مي باشد آه پژوهشگران براي دريافت يك شماره شناسايي واحد رجيستر

 . نمايند

  : شما مي توانيدResearcherID.comدر 

  .اطالعات پروفايل خود را بروز نماييد

  .لي را آپلود نماييد براي جستجو به آار مي بريد بسازيد يا فايweb of scienceليست نشرياتي آه در 

  .انتخاب نماييد آه پروفايلتان به صورت عمومي يا خصوصي باشد

ابزارهاي جديد در فعل و انفعاالت محيط آزمايشگاهي براي فهميدن استانداردهاي شخصي خود به آار 

  :اين ابزارها شامل. ببريد

١- Citings Articles Network :   
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٢- Collaboration Network  

٣- Badge  

  

My web EndNote  

  

  

با توجه به اينکه امروزه مديريت اطالعات شخصي براي پژوهشگران حوزه هاي مختلف يک دغده شده 

، که يکي از بهترين نرم افزارهاي EndNote جهت راحتي پژوهشگران نرم افزار Thomsonاست، شرکت 

 بسيار کمک EndNote.  استمديريت اطالعات در روند پژوهش مي باشد را به کاربران خود عرضه کرده

مؤثر و چشمگيري به پژوهشگران و نويسندگان مقاالت علمي در زمينه مديريت مستندات، نوشتن مقاله، 

، نسخه تحت WOKدر پورتال . نمايد المللي، مي نشر مقاله بر اساس استانداردهاي مختلف ناشرين بين

کاربران مي . د، محققين و دانشجويان است در دسترس اساتيEndNote Webوب اين نرم افزار با عنوان 

توانند هنگام جستجو، نتايج حاصل از جستجو را در اين نرم افزار وارد، سازماندهي، به اشتراک و استخراج 

 استاندارد نشر مقاله و انواع فرمتهاي پذيرفته شده بين المللي ٢٣٠٠اين نرم افزار با ارائه بيش از . نمايند

کمک شاياني به پژوهشگران ودانشجويان در حين    MS-WORDارچه شدن با رفرنس نويسي، با يکپ

 .نوشتن مقاله و پايان نامه و هم به هيات تحريه مجالت علمي و هيات داوران مي کند

  :امکانات ذيل وجود دارد  EndNote Webدر

Registration  يا ثبت اطالعات شخصي درEndNote  ياWOK استفاده از  براي ايجاد فضاي اختصاصي و

  .امکانات آنها، ضروري است

My Reference  
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  : در اين بخش شما مي توانيد

  جستجو نماييد  EndNote Web در تمامي رکوردهاي استنادي موجود در -

  

هايي که قبال ايجاد شده اند، سازماندهي   Folderرا در   EndNote Webدررکوردهاي استنادي موجود  -

  .نماييد

 را اصالح و يا اطالعات بيشتري را در مورد آن مالحظه  EndNote Webدردي موجود رکوردهاي استنا -

  .نماييد

٢- Organize   

  :در اين بخش شما مي توانيد

-Folder  هاي حديد ايجاد نماييد.( New Group)  

-Folder  ه اشتراک گذارده و يا حذف نماييدهايي را که قبال ايجاد شده اند، تغييرنام داده، ب (Manage My 

Groups)  

 Share)هايي که ديگران براي شما به اشتراک گذاشته اند، دسترسي داشته باشيد   Folderبه-

Group)  

  .ساماندهي ويا حذف نماييد  رکوردهاي استنادي تکراري مشخص،-

٣-Collect   

  :در اين بخش شما مي توانيد

که شامل پايگاه هاي مجاني و  EndNote Web از ميان تعداد بسيار زيادي از پايگاه هاي ليست شده در -

 با رابط واحد، يک به يک EndNote Webغير مجاني است، پايگاه خاصي را انتخاب نموده و از داخل 

  (Online Search ).  اختصاصي خود را درست نماييدFavorite Listجستجو نموده و 

  (New Reference ).برخي از رکوردهاي استنادي جديد را به شکل دستي وارد نماييد -

ليستي از رکوردها را که قبال در پرونده اي با استانداردهاي مطرح، ضبط شده اند را به شکل گروهي به  -

EndNote Webوارد نماييد .( Import References)   

۴- Format   

  :در اين بخش شما مي توانيد

 سبک ٢٣٠٠س يکي از  را بر اساEndNote Web تمام يا بخشي از رکوردهاي استنادي در -

، پست الکترونيک ويا ذخيره RTF ويا HTM  ،TXT، در قالب يکي از فورمتهاي  (Bibliographic Style)نشر

   (Bibliographic )چاپ نماييد

 را بر اساس يکي از استانداردهاي شناخته EndNote Web تمام يا بخشي از رکوردهاي استنادي در -

، در قالب يک پرونده ذخيره، پست الکترونيک ويا RIS (Export style) شده مديريت منابع استنادي مثل

   (Export References) .چاپ نماييد نماييد
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.  سبک نشر، به آساني تغيير دهيد٢٣٠٠سبک هر مقاله ي نوشته شده را به سبک ديگري از ميان  -

(Format Paper)   

  EndNote Webبا  MS-WORDارتباطپارچگي نرم افزار که اجراي آن يک کردن يک  Downloadشما با -

با يکپارچه . اله، در اختيار خواهيد داشتـــاد گذاري را در هنگام نوشتن مقــــــايجاد مينمايد، امکان استن

  شدن، 

  

 را در هنگام EndNoteاضافه خواهد شد و امکانات   MS-WORDدر EndNote Webخاص به نام  TABيك

 Cite While You Write).، درهر نقطه از آن، در اختيار نويسنده قرار خواهد دادنوشتن مقاله يا پايان نامه

Plug-In)  

۵- Options   

  :در اين بخش شما مي توانيد 

   (Change Password). تغيير دهيدISI WOK و EndNote کلمه عبور خود را در -

  (Change E-mail Address ).تغيير دهيد ISI WOK و EndNote آدرس پست الکترونيک خود را در -

   (Change Profile Information).  تغيير دهيدISI WOK و EndNote اطالعات شخصي خود را در -

  ايميل آلرت(آگاهي رساني جاري 

 ٢۴آلرت ها به مدت .  مي باشدHistoryآگاهي رساني ها براساس آخرين نتايج جستجوي شما در بخش 

 آگاهي رساني صفحه خود را تمديد My citation Alertزينه ي با آليك بر روي گ.هفته فعال مي باشد

هرگاه آن رادر صفحه پروفايل خود حذف ننماييد به عنوان استراتژي جستجوي شما ذخيره . مي نماييد

  .خواهد ماند
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