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•Web of Science  می باشدجستجوبستری متشکل از چندین پایگاه داده.
Clarivateاین پایگاه اطالعاتی توسط • Analytics اداره می شود.
.تاین پایگاه به منظور حمایت از تحقیقات علمی و پژوهشی ایجاد شده اس•
ی و انسانی، علوم مهندسهنروعلوم : تحت پوشش پایگاه اطالعاتی موضوعات •

لوم  فناوری، پزشکی، فیزیک شیمی، علوم رفتاری و اجتماعی وکشاورزی و ع
.زیستی



Medline،BIOSISشاملپایگاهایناطالعاتیبانک Citation IndexوRecord Zoological
هزار205ازبیشباکیفیت،باعلمیمجلههزار21ازبیششاملپایگاه،اینحاضرحالدر.داردوجود

.باشدمی.کتابهزار104ازبیشوکنفرانسمقاالت



ق کتابخانه جهت ورود به پایگاه اطالعاتی ابتدا وارد سایت دانشکاه علوم پزشکی ایران شده و از طری
.مرکزی وارد قسمت کتابخانه دیجیتال می شوید



را  web of scienceپس از ورود به کتابخانه دیجیتال از میان پایگاه های اطالعاتی 
.انتخاب نمایید



، از /https://apps.lib.wosg.irبا آدرسWeb of Scienceپس از ورود به  
.  بپردازیدبه جستجوی کلید واژه مورد نظر ید توانمختلف میشیوه های طریق 



Basic Search
د در این قسمت می توانید کلید واژه های مورد نظر خود را در جعبه های جستجو وار

نویسنده  ،Titleعنوان ، Topicکرده و جستجوی خود را در فیلدهای موضوع 
Author، ناشرPublication Name  با استفاده از گزینه . محدود نمائید... و

Add rowجعبه های جستجوی دیگری را می توان اضافه کرد  .



Author Search:جستجو بر اساس نویسنده
ود را نویسنده مورد نظر ختوانید براساس نام و نام خانوادگی ،در این قسمت می

.پیدا کنید
و یا ORCID) همچنین می توانید بر اساس شناسه منحصر به فرد هر نویسنده 

ResearchID )نیز نویسند مورد نظر خود را جستجو کنید.



در این قسمت، جستجو بر اساس نام : استناد نویسنده 
.  پدیدآورندگان مورد استناد صورت میگیرد

شامل مخفف یا نام کامل مجله، عنوان، : استناد به مدرك 
.  شماره اختراع و یا مشخصهای از یک مدرك میباشد

ن برای دقیق کرد: استناد مربوط به سال یا سال های خاص 
.  یدجستجو میتوانید یک سال یا محدودهای زمانی را  وارد کن

Cited Reference Search
ر آنها، در این صفحه، جستجو بر اساس نام پدیدآورندگانی که به آنها استناد شده، همین طور اث

ت و جستجو در این سه فیلد امکان پذیر اس. سال انتشار و منبع استناد شده انجام می گیرد
را با هم ترکیب کردآنهاتوان می



Advanced Search
ده و مختلط جستجوی پیشرفته برای کاربران با تجربه و متبحر است که میخواهند جستجوهای پیچی

تز و به کار میتوانید در این قسمت با استفاده از پران. را با استفاده از فیلدها و ترکیب آنها انجام دهند
.  بردن عملگرهای منطقی و با استفاده از عالئم فیلدها فرمول جستجوی خود را وارد کنید



در این . ، باید وارد سایت شویدstructure searchبه منظور استفاده از بخش
.بخش شما می توانید جستجوی قبلی خود را مشاهده نمایید



جه های خود را وارد نمودید، نتیپس از این که یکی از انواع جستجو را انتخاب و کلید واژه
در این صفحه، عنوان مقاالت، نام نویسندگان و منبع و . کنیدجستجو را مشاهده می

عنوان با انتخاب. کنیدهمچنین تعداد استنادهایی را که به آن منبع شده است مشاهده می
ا تری از جمله چکیده مقاله، آدرس و نشانی ناشر آن رتوانید اطالعات کاملهر مقاله می

.  مشاهده کنید

نتایج هایی برای بهبود و اصالحدر کنار صفحه نتایج گزینه
اد باشد این گزینه زمانی که نتایج بسیار زی. جستجو وجود دارد

جستجو را با . در محدود کردن نتایج کمک زیادی میکند
.هریک از موارد زیر میتوانید محدود کنید

تعداد استناد به هر مقاله را 
نمایش می دهد



ه، منبع در صفحة نتایج، اطالعات هر رکورد شامل عنوان مقاله، اسم نویسندگان، تاریخ انتشار مقال
.را مشاهده میکنیدمقاله آن مقاله و تعداد استناد به آن 



، مرتبط Times Citedتوانید نتایج را بر اساس زمان، تعداد دفعات استناد به مقاله میSort Byبا کمک گزینه در صفحه نتایج جستجو، 
.  مرتب کنید...و Source Title، عنوان منبع چاپی First Author،  جستجو  الفبایی نویسنده اول Relevantبودن 



Analyze Results:
زارشی از این گزینه برای تجزیه و تحلیل داده ها از فیلد انتخابی شما و ارائه گ

.رودآن به کار می



Analyze Results:
...  له و سال انتشار مجر، کشو، نویسنده، نوع مدرك، زبان مدرك:این گزارش از فیلدهای

.تهیه شده است



نحوه خروجی و ذخیره کردن نتایج جستجو



مقاالت فراهم ه برای ذخیره رکوردهای مورد نظر خود، امکان چاپ، ارسال و ذخیر
 Printگزینهبا انتخاب سپس . انتخاب کنیدرکوردهای مورد نیاز را . شده است

.رکوردهای مورد نیاز خود را بر روی چاپگر ارسال کنید



به شما اجازه میدهد تا رکوردهای انتخابی خود را به این گزینه 
آدرس پست الکترونیکی خود یا دیگران ارسال کنید



همچنین می توانید رکوردهای مورد نظر خود را به 
Marked Listهای بعدی برای چاپاضافه کنید تا در زمان

.  یا ذخیره آنها اقدام کنید



ه، میتوانید رکوردهای مورد نیاز را در کتابخانEndNoteبا انتخاب گزینه
د برای استفاده از این محیط بای. ذخیره کنید EndNoteشخصی خود در محیط 

کانات  توانید از امبعد از پر کردن فرم ثبت نام، عضو شده و می. یدیثبت نام نما
. موجود در آن استفاده کنید

.وجود داردهای مختلف امکان ذخیره کردن اطالعات با فرمتهمچنین 



تعیین ده مقاله برتر در پایگاه 

با استفاده از  جستجوی   Web of Scienceبرای تعیین ده مقاله برتر پایگاه 
جستجو شده و سپس نوع سند  2020تا 1990عمومی، بازه زمانی بین سالهای 

(Document Types)هم مقاله قرار داه شود.



ازی سپس از انجام جستجو، نتایج را بر اساس تعداد استناد به مقاالت مرتب
.شودکرده و ده مقاله برتر پایگاه مشخص می



باتشکر از توجه شما


