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انجمن فیزیک )IOP( یک سازمان علمی است برای ترفیع و رشد ادراک و کاربرد فیزیک در سال 1874 توسط انجمن 
فیزیک انگلستان بنیانگذاری شد. این انجمن از مراجع مهم علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است و 
انتشارات چاپی و الکترونیکی آن در میان ناشران علمی مقام برجسته ای دارد. در حال حاضر حدود 60 عنوان از مجالت معتبر 

فیزیک را ارائه می دهد.
برای جستجو در این پایگاه اطالعاتی، در صفحه جستجو کلید واژه های خود را وارد و با استفاده از فیلدهای مختلف اعم 
از  استفاده  با  همچنین  کنید.  محدود  را  خود  جستجوی   ... و   )Abstract( چکیده   ،)Author(نویسنده  ،)Title(عنوان از 

عملگرهای منطقی AND و OR جستجوی مفیدتری را انجام دهید.

          در قسمت Select year range  چنانچه گزینه Search all years را انتخاب کنید جستجوی شما در تمام 
سالهای مجموعه انجام می شود. ولی با انتخاب گزینه Search from می توانید محدوده زمانی مشخصی را برای جستجوی 

خود در نظر بگیرید.
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             با انتخاب گزینه Select a journal امکان محدود کردن جستجو در یک یا چند مجله خاص فراهم می شود. همچنین 
 Search journal in a subject می توان جستجوی خود را در یک ناحیه موضوعی محدود کرد.  برای اینکار در قست
category  محدوده موضوعی خود را مشخص کنید. با استفاده از گزینه Display options می توان تعداد رکوردهای 

مشاهده شده در هر صفحه و نوع مرتب شدن نتایج را مشخص کرد.
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در صفحه نتایج، لیست رکوردهای بازیابی شده را مشاهده می کنید. در هر رکورد امکان مشاهده اطالعات کتابشناختی مقاله و 
دسترسی به چکیده مقاله وجود دارد. همچنین با انتخاب گزینه References لیست منابع استفاده شده در آن مقاله را مشاهده 

می کنید. گزینه Citing articles فهرستی از منابعی که به آن مقاله استناد کرده اند را ارائه می کند.
چنانچه متن کامل مقاله در دسترس باشد با انتخاب گزینه Full text: acrobat PDF به آن دسترسی پیدا خواهید کرد.

صفحه نتایج

IOP نتایج بازیابی شده را بر اساس موضوع دسته بندی می کند و شما cluster these results by subject گزینه           
می توانید در بین نتایج فقط آنهایی که مربوط به محدوده موضوعی خاصی هستند را مرور کنید.

در باالی صفحه نتایج گزینه های Search history, Modify search, New search, Save search و
 Export/Email search result را مشاهد می کنید. 

            توجه داشته باشید که برای استفاده از امکاناتی از قبیل Save search, Alert, Search history و داشتن یک 
پروفایل شخصی باید در باالی صفحه گزینه Create account را انتخاب و فرم مربوطه را پر کنید. در مراجعات بعدی با وارد 

کردن شناسه کاربری و رمز عبور امکان استفاده از آنها را خواهید داشت.
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           برای ایجاد تغییر در جستجوی خود گزینه Modify search را انتخاب کنید.
گزینه Export/Email search result امکان ارسال رکوردهای انتخاب شده به آدرس پست الکترونیکی شما را فراهم 
افزارهای مدیریت اطالعات از جمله  از این گزینه، اطالعات مورد نظر را در نرم  با استفاده  می کند. همچنین می توانید 

Endnote وارد کنید.

 

IOP

با استفاده از گزینه journal List  می توان لیست مجالت الکترونیکی موجود در IOP را مشاهده کنید. با انتخاب هر عنوان مجله، 
وارد صفحه آن مجله می شوید که امکان دسترسی به آخرین شماره و آرشیو آن مجله را فراهم می کند.
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