راٌّوبی پبیگبُ ٍة آٍ عبیٌظ () web of science
تْیِ کٌٌذُ :سیٌت خشاػی
کبرؽٌبط کتبثذاری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ثیزخٌذ

Web of science
یکی اس ثشرگتزیي پبیگبّْبی اعالػبتی ثب همبالت ثغیبر هؼتجز در عغح ثیي الوللی ؽبهل ّشاراى هٌجغ اس هدالت  ،ثجت
اختزاػبت ،هتَى ػلَم سیغتی اس هٌبثغ ٍة ٍ دیگز دادُ ّبی ػلوی اعت .آؽٌبیی ثِ ایي پبیگبُ ؽوب را ثِ اعتفبدُ اس ّشاراى
هدلِ ٍ هٌجغ ػلوی هؼتجز هتقل هی کٌذ.
پبیگبُ ٍة آٍ عبیٌظ یک ًوبیِ اعتٌبدی ػلوی اعت کِ تَعظ تبهغَى رٍیتزس ایدبد ؽذُ اعت کِ خغتدَ اعتٌبدی خبهغ
را فزاّن هی کٌذ .پبیگبُ  web of scienceثِ هٌظَر ارخبع دّی در ػلَم هختلف ثِ ػٌَاى یک راُ ارتجبعی ثیي اًَاع
تحمیمبت هؾبثِ ثکبر گزفتِ هی ؽَد ٍ هٌدز ثِ تغجیك یب ارتجبط ثب ادثیبت ػلوی ،هبًٌذ همبالت ،هدالت ،کٌفزاًظ ّب ،چکیذُ
ّب ٍ غیزُ هی ؽَد ٍ دعتزعی ثِ پبیگبُ دادُ ّبی هختلف رافزاّن هی عبسد
ًخغتیٌوٌجؼجزایدغتدَیپیؾیٌْپضٍّؾْبیؼلویبعتَثْؼٌَاًیکبثشارتحلیلی،همجَلیتدْبًیپیذاکزدّبعت.
ایٌپبیگبّبعالػبتی اهکبًبتیبسخولْغَْلتبعتفبدُ،یکپبرچْجَدًذرارائْبعالػبت،هزاخؼوَرداعتٌبدهمبالت،
پَؽؾگغتزدّوَضَػبتؼلوی،کیفیتجبال،اػتجبراعالػبت،ػومشهبًیبعالػبتَاهکبًبتمَیدغتدَ
ایٌپبیگبّجْقَرتْفتگیزٍسآهذ

را

دارااعت.
هی

گزدد.یکیبسٍیضگیْبیWOSپَؽؾوَضَػیکبهآلًبعتکْآًزااثشاریوٌبعجدْتدغتدَیبعالػبتذرتوبهیزؽتْْبثخقَفوَضَػبتجیٌز
ؽتْبیویغبسد .اسدیگزٍیضگیْبیآى،اهکبًذیذًبعالػبتوزاخؼْزهمبلْبعت.

هَعغِ اعالػبت ػلوی آهزیکب در دِّ  0591تَعظ یَخیي گبرفیلذ پبیِ گذاری ؽذ ٍ فکز تذٍیي یک ًوبیِ ًبهِ اعتٌبدی
اس عبل  0599تَعظ ٍی هغزح ؽذّ .ذف اس تبعیظ ایي هَعغِ ٍ تْیِ ًوبیِ ًبهِ اعتٌبدی کوک ثِ ثبسیبثی اعالػبت چبح
ؽذُ ػلوی ثب اعتفبدُ اس رٍػ اعتٌبدی اعت.
پضٍّؾگزاى در ًَؽتِ ّبی ػلوی ٍ تحمیمبتی خَیؼ ثِ آثبری اعتٌبد هی کٌٌذ کِ در ارتجبط ثب هَضَع آًْب ًَؽتِ ؽذُ ٍ اس
ایي آثبر ثزای تبییذ ًظزات خَیؼ اعتفبدُ هی کٌٌذ یب تؼبرضبت آًْب را ثب اًذیؾِ ّبی ػلوی رٍس یب یبفتِ ّبی خذیذ ًؾبى
هی دٌّذ.ثِ ایي ًَؽتِ ّب کِ هَرد اعتفبدُ پضٍّؾگز لزار هی گیزداثز اعتٌبد ؽذُ ًَ ٍ cited itemؽتِ خَد پضٍّؾگز کِ
ثِ آى اثز اعتٌبد ًوَدُ ٍ اثز اعتٌبد کٌٌذُ  citing itemهی گَیٌذ.
چٌبچِ هؾخقبت آثبر اعتٌبد ؽذُ ٍ همبلِ ّبی اعتٌبد کٌٌذُ ثِ آًْب در یک هدوَػِ خوغ ؽًَذً ،وبیِ اعتٌبدی ثَخَد هی
آیذ کِ ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم  SCIیب ً Web of scienceوًَِ ثبرس ٍ خبهغ آى اعت.
کاربردهای  web of scienceدر محیط وب :
 خغتدَی هآخذ ٍ اعتٌبدّب
 خغتدَی ًَیغٌذگبى ٍ پضٍّؾگزاى
 خغتدَی عبسهبى ّبی ػلوی ٍ پضٍّؾی
 تٌظین ًتبیح ثزاعبط تؼذاد دفؼبت اعتٌبد
 گشارػ ّبی تحلیلی اعتٌبدی
اهکبًدغتدَىؼٌبٍیي:

درثیؾبس

5011

سثبًوختلفذًیبدرسهیٌْْبىؼلَم،ػلَهبختوبػىٌّ،زٍػلَهبًغبًىکْومبالت
ثبکیفیتَهزتجغجبحَسّوَضَػىوَردػاللْؾوبرافزاّووىآٍرد.

صٍرًبلجبثیؾبس
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(پضٍّؾْبى)

ارتجبعجیٌزکَردّبىوزتجغجباعتفبدّبسهزاخؼبعتٌبدىجزلزارهىؾَد.
اهکبًبعتفبدّبسرٍاثغوَضَػىجیٌومبالتزاکْتَعغوتخققبًخجزّذرسهیٌْوَضَػىوَردػاللةؽوب،ایدبدؽذّبًذرا،فزاّووی
آٍرد.
اس ثؼذ عبثمِ ی تبریخی  ،ریؾِ ی افلی ٍة آٍ عبیٌظ ثِ ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم در اٍایل دِّ ی  0591ثبس هی گزدد ٍ در
ٍالغ تکبهل یبفتِ ی آى اعت .در دِّ ی 0551هیالدی (ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم ) ثِ ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم – گغتزػ یبفتِ )
تجذیل ؽذ ٍ ّوزاُ ثب دٍ پبیگبُ اعتٌبدی دیگز ،ثب ػٌَاى ّبی (ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم اختوبػی ) ٍ ( ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم اًغبًی
ٍ ٌّز) کِ پیؼ تز ثِ فَرت هغتمل ػزضِ هی ؽذًذٍ ،ة آٍ عبیٌظ را تؾکیل داد ٍ ثِ ػٌَاى یکی اس هْوتزیي اثشارّبی
تحلیل اعتٌبدی در اختیبر لزار گزفت .
ثٌبثزایي ّن اکٌَى ٍة آٍ عبیٌظ هؾتول ثز عِ پبیگبُ سیش اعت:
ً وبیِ اعتٌبدی ػلَم – گغتزػ یبفتِ
ً وبیِ اعتٌبدی ػلَم اختوبػی
ً وبیِ اعتٌبدی ػلَم اًغبًی ٍ ٌّز
در اٍاخز عبل  0115چْبر ًوبیِ اعتٌبدی دیگز ًیش ثِ پبیگبُ ٍة آٍ عبیٌظ اضبفِ ؽذ  .اس ایي رٍ ّن اکٌَى ٍة آٍ عبیٌظ
اس ّفت ًوبیِ اعتٌبدی تؾکیل ؽذُ اعتًَ .ع ادثیبتی کِ در آى ًوبیِ هی ؽَد ػجبرت اعت اس  :کتبة ّبی ػلویً ،ؾزیبت،
همبالت پضٍّؾی ،هٌبثغ هزٍری ،عزهمبلِ  ،چکیذُ ّب ٍ هَارد دیگز .ثیؼ اس  % 01هٌبثغ تحت پَؽؼ اس همبلِ ّبی هدلِ
ّبی ػلوی ّغتٌذ.رؽتِ ّبی هَخَد در آى ًیش ؽبهل  :کؾبٍرسی ،ػلَم سیغتی ،ػلَم هٌْذعی ،پشؽکی ٍ سًذگی ،فیشیکی
ٍ ػلَم عیبعی  ،اًغبى ؽٌبعی  ،حمَق  ،ػلَم کتبثخبًِ ،هؼوبری ،رلـ ،هَعیمی ،فیلن ٍ تئبتز ّغتٌذ کِ ّفت پبیگبُ دادُ
اعتٌبدی رؽتِ ّبی فَق را پَؽؼ هی دّذ.

نحوه ی دسترسی به :web of science
 -0ثب ٍارد ؽذى ثِ عبیت کتبثخبًِ دیدیتبل پشؽکی()www.inlm.org
ٍ ٍارد کزدى ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر کِ لجال ثب ثجت ًبم در ایي عبیت دریبفت کزدُ ایذ
ٍ -0ارد ؽذى ثِ عبیت داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ثیزخٌذ ٍ کتبثخبًِ دیدیتبل ٍ هٌبثغ اعالػبتی ٍ اًتخبة پبیگبُ ٍة آٍ
عبیٌظ چَى ٍرٍد ثِ پبیگبُ ثبیذ حتوب ثب ػضَیت ثبؽذ اس عزیك ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر تؼزیف ؽذُ در داًؾگبُ
ثزای ؽوب هی تَاًیذ اس آى اعتفبدُ کٌیذ در خبرج اس داًؾگبُ هی تَاًیذ ثب ًقتvpnداًؾگبُ کِ در عبیت کتبثخبًِ
راٌّوبی ًقت آى ٍخَد دارد ٍارد پبیگبُ ؽَیذ.
جستجو در : web of science
خغتدَی ػوَهی  :اس عزیك هَضَعًَ ،یغٌذًُ ،ؾزیِ  ،آدرط
خغتدَی ارخبػبت :اس عزیك خغتدَی همبلِ ای کِ ارخبع یب رفزًظ آى ؽخـ یب همبلِ ای دیگز ثبؽذ.
خغتدَی پیؾزفتِ :اس عزیك خغتدَی هدوَػِ ای تزکیجی اس فیلذّبی هختلف ًَیغٌذگبى – ػٌبٍیي – ارخبػبت ٍ یب کٌبر
ّن لزار دادى آى

جستجوی عمومی:

1
کلید واژه

-0

ثب ثبس کزدى ًَار پیوبیؾی ٍ هؾخـ کزدى هحل اعتمزار کلیذ ٍاصُ در همبلِ
ًَ -0ع هٌجغ را هؾخـ هی کٌین
 : Topicهَضَع
 : Titleػٌَاى
ًَ : Authorیغٌذُ
 : Author ledentifiersؽٌبعِ ًَیغٌذُ
 : All fieldsتوبم سهیٌِ ّب
ًَ : Group authorیغٌذُ گزٍُ
ٍ: Editoیزاعتبر
ً : Publication nameبم ًؾزیِ
 : Year publishedعبل اًتؾبر
 : Addressآدرط
 :Organization – enhancedعبسهبى پیؾزفتِ
 : Conferenceکٌفزاًظ
 : Languageسثبى
ًَ : Document typeع عٌذ
 : Funding agencyآصاًظ تبهیي هبلی

2

 : Grant numberؽوبرُ گزًت
-2

مشخص کردن محذوده ی زمانی

جستجوی ارجاعات:
ایي لغوت هَاردی راکِ ثِ ًَػی ًؾبى دٌّذُ ارخبػبت ثِ ؽکل ّبی هختلف هیثبؽٌذ را ًؾبى هی دّذ  ،اعالػبت هَرد
ًظز را در لغوت هؾخـ ؽذُ ٍارد کٌیذ تب ًتبیح خغتدَ ثِ فَرت ارخبػبت هَردًظز(ًَیغٌذُ ارخبع ؽذُ ،هدلِ هَرد
اعتٌبد ٍ  )...ثبسیبثی ؽَد.

جستجوی پیشرفته:
درخغتدَیپیؾزفتْبهکبًبتگًَبگًَیجزایبًتخبثفیلذّبیوَردًظزّوچًَؼٌَاًومبلًِ،بهٌَیغٌذًُ،بهودلِ،تبریخبتؾبرٍّوچٌیٌ
اػوبلوحذٍدیتجباعتفبدّبسػولگزّبی

(NOT

OR,

)AND,

درایٌمغوتبهکبًپذیزهیجبؽذیبثْؼجبرتیذرایٌٌَػدغتدَهیتَاًکلیذٍاصّوَردًظزرادریکفیلذخبؿ
(ػٌَاىًَ،یغٌذُ،تبریخبًتؾبر )....خغتدَکزد.
نحوهعملگرهایمنطقی :
AND
:اعتفبدّبسایٌؼولگزثیٌذٍٍاصُ،رکَردّبییزاثبسیبثیویکٌذکْْزدٍٍاصّزاداؽتْجبؽٌذ،درٍالؼضزثوٌغمیبعتَخغتدَراهحذٍد
ٍاؽتزاکوفبّیوزاهیزعبًذ.
OR
:رکَردّبییزاثبسیبثیویکٌذکْیکیبسٍاصّْبٍیبّزدٍراداؽتْجبؽٌذ،درٍالؼدوؼوٌغمیبعتَثزایبفشایؾٌتبیدجْکبرهیزٍدٍثْؼجبرتی

اختوبػوفبّیوزاهیزعبًذّ .وچٌیٌجزایتزکیجَاصّْبیوتزادفیباختقبراتجکبرهیزًٍذهثبل :

MRI OR Magnetic

resonance imaging
NOT
:ثزایحذفیکَاصّخبفبسخغتدَثکبرهیزٍدّزگبّجیٌذٍٍاصّمزارگیزد،درٍالؼتفزیموٌغمیبعتکْجزایوغتثٌیکزدًَحذفوفَْهی
خبفجْکبرهیزٍد .رکَردّبییزاثبسیبثیویکٌذکْکلیذٍاصّبٍلزاداؽتْجبؽٌذاهبفبلذکلیذٍاصّذٍهجبؽٌذهثبل tumor NOT :
malignant
خبًؾیي:

کبراکتزّبی

wildcardsثزایٌوبیؾحزٍفٌبهؾخقذرآخزیبٍعغکلوْیبػجبرتوَردخغتدَ،ثکبرهیزًٍذٍلیذرؽزٍػآًجکبرًویزًٍذ.
کبراکتزّبیدبًؾیٌذرایٌپبیگبّبعالػبتیؼجبرتٌذاس  * :؟ $
ؽوبهیتَاًیذدریکدغتدَاسکبراکتزّبیدبًؾیٌٌبهحذٍدیبعتفبدّکٌیذ .هثال * en?oblast
: )*(Asteriskػالهت * ثدبییکگزٍّبسحزٍفجکبرهیزٍدٍؽبهلْیچحزفْوویؾَد .هثال* biologکلوبت ، biolog ،
 biology ، biologist ، biologicalرا خغتدَ هی کٌذ.
ػالهت

*

راهیتَاًیذدرٍعغکلوْوَردخغتدًَیشثکبرثزیذ.

ثْؼٌَاًوثبلsul*urکلوبتsulphurٍsulfurراخغتدَهیکٌذ.
)?( ? : Question Markثدبییکحزفجکبرهیزٍد .هثالاگزػجبرت? bartholdراثشًیذbartholdiیبbartholdy
را خغتدَ هی کٌذ.
) :Dollar sign($ثدبییکحزفیبّیچحزفجکبرهیزٍد .ثزایوثبل ، barthold $کلوبتbartholdیب Bartholdiیب
bartholdyراخغتدَهیکٌذ.
ّ $وچٌیٌجزاییبفتٌْدیْبیبًگلیغیَآهزیکبئییککلوْجکبرهیزٍد .هثالvapo$rکلوبتvapourٍvaporراپیذاهیکٌذ.
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-0ثزچغت ّبی هَرد اعتفبدُ در خغتدَی پیؾزفتِ هبًٌذ : TI :ػٌَاى ًَ : AUیغٌذُ
ًَ-0ع هٌجغ
-3سثبى هٌجغ

جستجوی آثار نویسنذه:
خغتدَیآثبرهزثَعجْیکٌَیغٌذّخبفکْجبٍاردکزدًٌبهًَبهخبًَادگیذلیمبسیکٌَیغٌذّبًدبهویؾَد.
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 : INCITESیکی اس پبیگبُ ّبی افلی ٍة آٍ عبیٌظ در ثحث ػلن عٌدی ثؾوبر هی آیذّ .ز کؾَر ٍ ّز
عبسهبى پضٍّؾی هبًٌذ داًؾگبُ هی تَاًذ پبراهتزّبی خزٍخی ّبی پضٍّؾی خَد را رفذ کٌذ ٍ ّوچٌیي
هی تَاًذ خَد را ثب دیگزاى هحک ثشًذ ٍ همبیغِ ًوبییذ.

گسارشاستنادیمجالتJournal Citation Report
اس هؼتجزتزیي پبیگبُ ّبی ػلن عٌدی اعت کِ ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای همبیغِ هدالت ثکبر ثزدُ هی ؽَد .ایي گشارػ اعتٌبدی
در دٍ ًغخِ ػلَم (  ٍ ) sciencesػلَم اختوبػی (  )social sciencesهٌتؾز هی ؽَد .خی عی آر هدالت ػلَم
ؽبهل اعالػبت ثیؼ اس  0111هدلِ ٍ خی عی آر هدالت ػلَم اختوبػی ؽبهل اعالػبت ثیؼ اس  3111هی ثبؽذ .همبالت
هَخَد در صٍرًبلْبی لزار گزفتِ در پبیگبُ دادُ اعالػبتی  JCRاکثزا همبالت پضٍّؾی ٍ هزٍری هی ثبؽٌذ عزهمبلِ ً ،بهِ ّب
ٍ خالفِ ّوبیؼ ّب ٍ کٌفزاًظ ّب هؼوَال در ارسیبثی همبلِ هحبعجِ ًوی ؽًَذ.هؼتجزتزیي هدالت ػلوی  ،هدالتی ّغتٌذ
کِ

در

JCR

ًوبیِ

هی

ؽًَذ،

اهب

ٍرٍد

هدالت

ثِ

JCR

ثغیبر

عخت

اعت.ثیؾبس
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حَسّؼلویجزاعبعغغحبعتفبدّبسهمبالتISIدرایٌجبًکودوَػْودالتؼلویآًْبدردیگزهمبالت،دعتْجٌذیَدرخْجٌذیویؾًَذٍثذیٌؾ
کلودالتؼلویجبدرخْجبالدرّزهَضَػیوؼیٌَارائْویگزدد.

شاخصهایاساسیعلومEssential Science Indicators
درایٌجبًکبعالػبتوَعغبتآهَسؽیَتحمیمبتیوَلذهمبالتذرّوْبثؼبد،درخْجٌذیؾذَّهَرد
ثزرعیمزارهیگیزًذثبثزرعیبیٌبعالػبتغغحتَلیذػلن،کیفیتومبالتَلبثلیتحضَردرهدالت ػلوی هؼتجز ثب ّذف visibility
هَرداعتفبدَّالؼؾذًآًْبدرعغحوَعغْجبسثیٌیویگزدد.
افزاد  ،داًؾکذُ ّب  ،داًؾگبُ ّب ٍ پضٍّؾگبُ ّب ٍ کؾَرّب را رتجِ ثٌذی هی کٌذ عِ ؽبخقی کِ  ESIثزای رتجِ ثٌذی
داًؾگبُ ّب اس آى اعتفبدُ هی کٌذ،هیشاى همبالت ،هیشاى اعتٌبدّب ٍ عزاًِ ی اعتٌبد ثِ ّز همبلِ را در دُ عبل اخیز در پبیگبُ
ٍة آٍ عبیٌظ اعت .حَسُ ّبی هَضَػی در  00ثخؼ تمغین ؽذُ اًذ.

انذنوت (:)Endnote
ًزهبفشارٍEndnoteیضّبعتٌبددّیَهذیزیتفؼبلیتْبیپضٍّؾیویجبؽذ.

: Publons
پبثلًَش ثزای داٍراى هحیغی را فزاّن هی کٌذ تب خذهبت داٍری همبالت را اًدبم دٌّذ.

-0هدالت ثب کوک پبثلًَش هی تَاًٌذ داٍراى ثیي الوللی ٍ هؼتجز را ثِ هدلِ دػَت ًوبیٌذ
-0یبفتي هْوتزیي داٍراى ثزای هدالت
-3هؾبّذُ پزٍفبیل داٍراى :چٌذ همبلِ در کذام هدالت داٍری کزدُ اًذ
-5توبهی داٍری ّبی خَد را ثِ فَرت آًالیي در هؼزك دیذ ًَیغٌذگبى لزار دٌّذ.
-9اػتجبر داٍری ّبی خَد را افشایؼ دٌّذ

