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آشنایی با پایگاه اطالعاتی
Web Of Science



Web of Scienceمعرفی پایگاه اطالعاتی 

اینهایویژگیاز.استگرفتهقرارتوجهموردتحلیلی،ابزارعنوانبهوباشدمیعلمیتحقیقاتهایپیشینهجستجویپایگاهاولینپایگاهاین
.استتمقاالاعتبارباال،کیفیتموضوعی،پوششگستردگیمقاالت،استنادموردمراجعاطالعات،بودنیکپارچه،استفادهسهولتپایگاه،

 20,300 journals - ناشر5,000

 151 million records (journals(69), books, and proceedings)

 More than 94,000 books

 Over 10 million conference papers

 >70 million patents

Web of Scienceشودمیتشکیلاستنادیپایگاهسهاز.

1-Science Citation Index Expanded:مهندسیوفنیکشاورزی،پزشکی،علوم،استنادینمایه.

2-Social Sciences Citation Index:استاجتماعیعلوماستنادینمایه.

3-Arts & Humanities Citation Index:باشدمیهنروانسانیعلوماستنادینمایه.

4-Emerging Sources Citation Index:در2015سالازWOSاستبررسیحالدرمجالتشاملشده،اندازیراه.



(Basic Search)جستجوی ساده

با استفاده از . دانتخاب کنی... در این صفحه کلیدواژه مورد نظر را در باکس جستجو وارد نموده از باکس جلویی فیلد موضوع، عنوان، نویسنده، منبع و یا
 ,AND, OR)در هنگام جستجو می توانید از عملگر های . باکس های جستجوی بیشتری را می توانید اضافه کنیدAdd Another Fieldگزینه 

NOT ) استفاده کنید( و ؟)*و کاراکترهای جانشین.



صفحه نتایج جستجو

باکسازSearch within resultبرایدیگر،کلیدواژهتایپجهت
.کنیداستفادهنتایجنمودنمحدود

,هایگزینهازاستفادهباهامحدودیتاعمال Authors ,

Publication Years , Web of Science Categories,
Document Types, Organizations-Enhanceو...



.  ذخیره کنیدEndnoteمی توانید نتایج را در Save to EndNote desktopبا استفاده از گزینه 





از Create Citation Alertصفحه خالصه مقاله می توانید با استفاده از گزینه در 
.مطلع شویدمقاله استنادات دریافتی 



Create Alert



گرفتن خروجی اطالعات کتابشناختی مجله از صفحه نتایج



Cited Reference Search
.جهت رویت اسنادی که به سند مورد نظر ما استناد داده است، استفاده می شود

باکسدرCited Authorتوانمیجستجونمودنمحدودمنظوربه.گیردصورتآنبراساسجستجوتاکنیدتایپرانویسندهنام
Citedباکساز WorkباکسدرنیزونموداستفادهمنبععنوانازقسمتیتایپجهتCited Yearsراجستجوسالیمحدوده

.نماییدتعیین



(Advanced Search)جستجوی پیشرفته 



Author Search :( انیسازمنام و نام خانوادگی، فیلد پژوهشی و وابستگی جستجو براساس)



Create Citation Report



Results Analyze: انتخابیو تحلیل داده های فیلد تجزیه



Search History

ا کلیک روی این گزینه سندهایی ربا 

.ه ایدمشاهده می کنید که قبالً ذخیره کرد



Journal Citation Reports

1 2

3



کار عملی



Medline/PubMedمجالت نمایه شده در شناسایی 

توسطمیالدی1996سالژانویهدرPubMedاطالعاتیبانک

.گردیداندازیراهآمریکامتحدهایاالتپزشکیملیکتابخانه

PubMedرشتهدرمنتشرهمقاالتجستجویبرایابزارمهمترین

ی،پزشکدندانداروسازی،پرستاری،شناسی،زیستپزشکی،های

کیروانپزشبهداشت،آموزشپزشکی،هایمراقبتمامایی،دامپزشکی،

ازیشبدارایپایگاهایناکنونهم.باشدمیبیومدیکالروانشناسی،و

برای.باشدمیمجلهعنوان46000ازبیشازمقالهمیلیون28

شودمینمایهMedlineیاPubMedدرایمجلهاینکهتشخیص

.باشدمیPubMedاطالعاتیبانکازاستفادهراهبهترینخیر،یا

آدرساینکار می توانید از طریق برای 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

.آوریدبدسترانظرموردمجلهاطالعات

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


ADD A SLIDE TITLE - 1



جستجو براساس عنوان مجله



کار عملی



از توجه شما سپاسگزارم


