Web of Science
هدف از ایجاد این پایگاه فراهم کردن دسترسی محققان ،دانشجویان اساتید به خالصه مقاالت بیش از ۳۲۲۲
ژورنال معتبر علمی با بیش از  ۵۹زبان مختلف دنیا می باشد .همچنین ارتباط بین رکوردهاي مرتبط با استفاده از
مراجع استنادي برقرار شده و امکان استفاده از روابط موضوعی بین مقاالت را که توسط متخصصین خبره در زمینه
 ،موضوعی مورد عالقه شما  ،ایجاد شده اند را  ،فراهم می آورد.
از طریق این آدرس می توان به پایگاه دست یافت :

apps.webofknowledge.com//:http

پنج پایگاه اصلی وجود داردکه انواع روش هاي جستجوي در آن ها صورت می گیرد:

１. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --۱۹۸۳-present
２. Social Sciences Citation Index (SSCI) --۱۹۸۳-present
３. Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --۱۹۹۰-present
)４. Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH
--۱۹۹۰-present
５. Emerging Sources Citation Index (ESCI) --۲۰۱۵-present
شیوه های جستجو:

 .۱جستجوي عمومی ( :)Basic Searchاز طریق موضوع  ،نویسنده  ،نشریه وآدرس.
 .۲جستجوي استنادي  : ))Cited Reference searchاز طریق جستجوی مقاله ای که ارجاع یا
رفرنس آن شخص نویسنده یا مقاله ای دیگرباشد.
 .۳جستجوي پیشرفته ( :)Advanced Searchاز طریق جستجوی ترکیبی با فیلد های مختلف
نویسنده  ،عنوان استناد ها.
 .۴جستجوي نویسنده : ) )Author Searchاز طریق نام و نام خانوادگی نویسنده می توان به آثار
منتشر شده در این پایگاه دست یافت.
انواع جستجو:

Basic search
• در این قسمت میتوان کلید واژه و یا کلید واژه هاي مورد نظر را در جعبه هاي جستجو وارد
کرده و جستجوي خود را در فیلدهاي (موضوع) ) ، Topicعنوان ))،Titleنویسنده
)) ، Authorنام ناشر ) Name Publicationو  ...محدود نمائید .با استفاده از
گزینه  Field Another Addجعبه هاي جستجوي دیگري را میتوان اضافه کرد.
•

با استفاده از گزینه  Add Another Fieldجعبه هاي جستجوي دیگري را میتوان ایجاد
کرد و به تعداد خط جستجو اضافه نمود و با عملگرهاي  AND – OR – NOTهمراه
هستند تا به نتیجه دلخواه در جستجو دست یابیم.

فیلدهاي جستجو :
 Author:این قسمت داراي پیوند به نمایه نام مؤلفان است .با کلیک کردن بر Select form
 Indexروي این پیوند صفحه اي باز میشود که میتوانید براساس حروف الفبا نام نویسنده مورد
نظر خود را پیدا کنید و به لیست اضافه کنید .در صورتی که اسامی صحیح نام را نمی دانیم،
استفاده از نمایه ها کاربرد دارد.
•

( Topicموضوع)  :در این قسمت کلید واژه مورد نظررا در فیلد موضوع مقاالت جستجو
میتوان جستجو کرد.

•

( Titleعنوان )  :در این قسمت میتوانید عنوان مجله هاي که در آن مقاله مورد نظرموجود
است وارد کنید.این بخش به نمایه عنوان مجالت پیوند دارد.

•
•

( Author Groupگروه نویسندگان) :روش آن همانند قسمت نویسنده است.
) Name Publicationنام ناشر)  :اگرنام ناشرمجله هاي که در آن مقاله مورد نظر
چاپ شده است را میدانید میتوانید براي جستجوي دقیق تردر این قسمت وارد کنید.

•

( DOIکدشناسایی )  :کد شناسایی که مختص هر مقاله است

•

)  Published Yearسال انتشار) :سال انتشار مجلهیا حدود آن را در این قسمت وارد
کنید.

•

)  Type Documentنوع مدرک )  :نوع مقاله را بر اساس مقاله و یا خالصه مقاله

کنفرانس و  .....را مشخص می کنند.
Cited Reference Search
پایگاه مورد نظر ر انتخاب کنید سپس در یکی از ارجاعات اطالعات زیر را وارد نمایید:
استناد نویسنده  :در این قسمت ،جستجو بر اساس نام پدیدآورندگان مورد استناد صورت میگیرد.
استناد به مدرک  :شامل مخفف یا نام کامل مجله ،عنوان ،شماره اختراع و یا مشخصه اي از یک
مدرک می باشد.
استناد مربوط به سال یا سال هاي خاص  :براي دقیق کردن جستجو میتوانید یک سال یا
محدودهاي زمانی را وارد کنید .یک سال یا طیفی از سال ها را وارد کنید.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بوعلی

