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ّای علوی، فٌی ٍ جْاًی ٍایلی)هؤسسِ ای وِ جضء ًاششاى آوادهیه دس صهیٌِ

پظٍّشگشاى سا بِ هجوَعِ اهىاى دستشسی  پضشىی است( هی باشذ، اسائِ هی شَد.

، بیش اص هجلِ 0011ای گستشدُ اص هٌابع آًالیي فشاّن هی وٌذوِ شاهل بیش اص 

 وتاب آًالیي هی باشذ. 00111اثش هشجع ٍ بیش اص  011

 وشاٍسصی  

 هعواسی 

 ٌّش 

 التصاد 

 شیوی 

 علَم واهپیَتش ٍ فٌاٍسی اعالعات 

 هحیظ صیست 

 علَم اًساًی 

 حمَق ٍ جشم شٌاسی 

  ٍ آهاسسیاضی 

 پضشىی 

 پشستاسی، دًذاًپضشىی 

 علَم فیضیه ٍ هٌْذسی 

 سٍاًشٌاسی 

 علَم اجتواعی ٍ سفتاسی 

 داهپضشىی 

 



وتابخاًِ ایٌتشًتی ٍایلی هیضباى گستشدُ تشیي ٍ عویك تشیي هجوَعِ هٌابع آًالیي 

چٌذ سشتِ ای جْاًی شاهل صًذگی، بْذاشت ٍ علَم فیضیىی، علَم اجتواعی ٍ علَم 

 اًساًی است. 

است وِ ایي اهىاى   Early Viewاص اهىاًات ایي پایگاُ دس بخش هجالت  یىی

 سا بِ ها هی دّذ هماالت سا لبل اص ایٌىِ بِ هشحلِ چاپ بشسٌذ ببیٌین.

هَتَس جستجَی جاهع ٍ  ابسارهای پیشرفته برای کشف مطالب مرتبط:

بِ بْیٌِ ساصی شذُ وِ وشف آساى اص هحتَا ٍ اسائِ ی ًتایج هشتبظ ٍ فَسی 

 واسبشاى سا تضویي هی وٌذ.

جْت  RSSّشذاس هحتَا ٍ  روش های مختلف جهت روزآمذ مانذن:

سٍصآهذ ًگِ داشتي شوا با آخشیي پظٍّشْای هٌتشش شذُ اص جولِ فْشست هٌذسجات 

 هجالت، هماالت پزیشفتِ شذُ ٍ ًتایج جستجَ.

 Wileyثبت نام در 

بشای رخیشُ جستجَّای اًجام شذُ، هماالت، هذاسن دس پشٍفایل شخصی، هی 

ولیه وٌیذ ٍ دس پٌجشُ جذیذ  Registerتَاًیذ ثبت ًام وٌیذ. بشای ثبت ًام سٍی 

 اعالعات هَسد ًیاص سا تىویل ًواییذ.



 

هٌابعی وِ ّضیٌِ ای بشای خشیذ آًْا عضَیت دس ایي لسوت اهىاى استفادُ اص 

 پشداخت ًشذُ است )غیش اشتشان( سا بشای شوا فشاّن ًوی وٌذ.

 
 

 

 

 

 

 

اعالعات هشبَط بِ ثبت 

 ًام سا ٍاسد وٌیذ.



 مجالت

 

 دس لسوت طٍسًال ّا اهىاى جستجَی الفبایی ٍ هَضَعی فشاّن شذُ است.

 

 

هجلِ، با ولیه وشدى بش سٍی عٌاٍیي ّشیه اص هجالت، هیتَاى هشخصات دلیك 

 همالِ ّای آى سا هشاّذُ وشد.

 الفبایی

 هَضَعی



 

 دس پاییي ّویي صفحِ چٌذ شواسُ اخیش هجلِ آٍسدُ شذُ است.

 

 

 

 

 

 

چٌذ شواسُ اخیش 

هجلِ آٍسدُ شذُ 

 است.

 همالِ ّای هجلِ

 هشخصات هجلِ



 آثار مرجع

 

 

 

اهىاى دستشسی بِ هتي آًْا سا ایي آثاس شاهل دایشُ الوعاسفْایی هی شَد وِ ٍایلی 

 هی باشذ.  هتي آًْا ًیض لابل جستجَ ،فشآّن هی وٌذ. عالٍُ بش آى

 

 هشخصات هٌبع

 هماالت



 کتابهای آنالین

 

 اهىاى جستجَی الفبایی ٍ هَضَعی وتاب فشاّن شذُ است.

 

ٍ دس با ولیه وشدى بش سٍی ّش عٌَاى وتاب، هی تَاى هشخصات وتاب سا دیذ 

 پاییي صفحِ فْشست هٌذسجات وتاب آهذُ است.

 جستجَی هَضَعی

 جستجَی الفبایی



 

 

 انواع جستجو

دس ایي پایگاُ، اهىاى جستجَی سادُ ٍ پیششفتِ ٍ ّوچٌیي هشٍس هَضَعی ٍ 

 الفبایی لیست هجالت ٍ وتابْا ٍجَد داسد.

دس صفحِ اٍل ایي پایگاُ اهىاى :  (Quick Search) جستجوی سریع

فشاّن گشدیذُ وِ عباست جستجَ یا ولوِ  Searchجستجَی سشیع دس لسوت 

 دس ایي جعبِ ٍاسد هی گشدد. هَسد ًظش 

ٍاسد صفحِ  Advanced Searchی  با اًتخاب گضیٌِ تجوی پیشرفته:جس

دس ایي صفحِ دٍ اهىاى جستجَ ٍجَد داسد یىی جستجَی پیششفتِ هی شَیذ. 

Advanced Search  دیگشی ٍCitation Search . 

اهىاى هحذٍد وشدى ًتایج جستجَ بش اساع فیلذّای  Advanced Searchدس 

ٍ ّوچٌیي تاسیخ فشاّن شذُ تا  هختلف اص لبیل عٌَاى، ًَیسٌذُ، ولیذٍاطُ، چىیذُ

 ًتایج بْتش ٍ دلیك تشی سا بِ شوا اسائِ دّذ.



    

اهىاى جستجَ بش اساع عٌَاى هجلِ، سال، شواسُ ٍ دٍسُ  Citation Searchدس 

 .فشاّن شذُ است

 

 

  

 دس ایي صفحِ اهىاى فیلتش وشدى ًتایج ٍجَد داسد. صفحه نتایج:



 


