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كارت مرجع سريع
امكان جستجوىعناوين: در بيش از 9200 ژورنال با بيش از 45 زبان مختلف دنيا در زمينه هاى علوم، علوم اجتماعى، هنر و علوم انسانى كه مقاالت (پژوهشهاى) با 
كيفيت و مرتبط با حوزه موضوعى مورد عالقه شما را فراهم مى آورد. ارتباط بين ركوردهاى مرتبط با استفاده از مراجع استنادى برقرار مى شود. امكان استفاده 

از روابط موضوعى بين مقاالت را كه توسط متخصصان خبره در زمينه موضوعى مورد عالقة شما، ايجاد شده اند را، فراهم مى آورد.

از طريق موضوع، نويسنده، گروه نويسندگان، عنوان ژورنال، سال نشر و 
نشانى جستجو نمائيد.  از Drop down menu به صورت مجزا براى هر 
كدام از جعبه هاى جستجو به منظور انتخاب زمينه جستجوى مورد نظر 
خود استفاده نمائيد. شما مى توانيد جستجوى خود را از طريق زبان اصلى 

يا نوع مدرك نيز محدود كنيد.
از Drop down menu به منظور تغيير دادن ارتباط ميان هر يك از 

فيلدهاى مورد نظر با عملگرهاى AND, OR, NOT استفاده نماييد.
جستجوى خود را با استفاده از فيلد هاى جستجوى اضافه گسترش دهيد.

جستجوى خود را به وسيله چارچوب زمانى و داده ها محدود كنيد.
 :(Cited Reference Search) جستجوى مراجع استنادى

تمامى مراجع استناد شده از هر مقاله، نمايه شده و قابل جستجو هستند، 
جستجو از طريق نويسنده استناد شده، عنوان ژورنال استناد و سال 

استناد، امكان پذير است.
نكته:

 Web of در ركوردهاى (Secondary) نويسندگان استنادى بعدى
Science به صورت خودكار جستجو مى شوند.

:( Search Operators )عملگرهاى جستجو
 SAME Sentence) SAMEو AND, OR, NOT با استفاده از عملگرهاى

به منظور ايجاد يك عبارت جستجوى منطقى، جستجو نمائيد. جستجوى خود را 
سازى  كوته  يا  دقيق  عبارات  نماييد.  تركيب  پرانتز  داخل  عملگرها  قراردادن  با 

شده را در داخل عالمت نقل قول يا گيومه، جستجو كنيد.

:(Truncation Symbols ) عالمتهاى كوته سازى
كوته سازى را براى بازيابى تمامى واژه هاى شكل جمع يا تنوع در هجى كلمات 

استفاده نمائيد.
 = از صفر تا چند حرف

? = براى يك حرف
$ = صفر يا يك حرف 
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از  جستجو  در  و  شده  نمايه  كامل  عنوان 
همچنين  است.  بازيابى  قابل  عنوان  طريق 
زبان  به  غير انگليسى   هاى  زبان  به  عناوين 

انگليسى ترجمه مى شوند

:(Titles) عناوين

: (Authors) نويسندگان
نامهاى تمامى نويسندگان نمايه مى شوند . 
با استفاده از نام فاميل و تا پنج حرف 
را  خود  نظر  مورد  نويسنده  نام  از 
نام  روى  كردن  كليك  با  كنيد.  جستجو 
نويسنده  آن  مقاالت  تمام  به  نويسنده 

دسترسى پيدا خواهيد كرد.
:(Source) عنوان ژورنال

هستند.  جستجو  قابل  ژورنالها  عناوين 
 Search يا  كامل  عنوان  از  استفاده  با 
عمومى  جستجوى  صفحه  در    Aid
يك  مى توانيد   (General Search)

عنوان را انتخاب كنيد.
 :(Abstract) چكيده

تمامى چكيده هاى نويسنده نمايه شده و 
در Topic search قابل جستجو هستند.

كليد واژه هاى نويسنده 
:(Authors Keyword)

تمامى كليد واژه هاى نويسنده نمايه شده 
و درTopic search قابل جستجو هستند.

 :(Keyword Plus )كليد واژه هاى ديگر
Keyword Plus در Web of Science  منحصر بفرد بوده و لغات و 
عبارات كليدى هستند كه از عناوين مقاالت استناد شده بدست آمده اند. 

Keyword Plus ها در  Topic search قابل جستجو هستند.
: (Addresses) نشانى ها

تمامى نشانى نويسندگان نمايه شده و قابل جستجو هستند. نويسندگان 
تجديد چاپ شده كه قابل شناسايى هستند و آدرس پست الكترونيكى 

آنها نيز در صورت در دسترس بودن، ارائه مى گردند.

با كليك روى شماره روبروى Reference  به اطالعات مراجع استنادى مقاله مورد نظر دست خواهيد يافت.
 Web of در  كه  است  استناداتى  و  ارجاعات  تعداد  نمايانگر  كه    Cited by روبروى  شماره  روى  كليك  با 
Science به اين مقاله شده است، دست خواهيد يافت. اطالعات كتابشناختى 3 مقاله از جديدترين مقاالت به 

صورت خودكار نمايش داده مى شود.
دارند،  يكسان  استنادى  مراجع  نظر  مورد  ركورد  با  كه  را  مقاالتى   View Related Records روى  كليك  با 

مشاهده خواهيد نمود.
با كليك روى Create Citation Alert هر زمانى كه مقاله مورد نظر توسط Web of Science مورد استناد قرار 

مى گيرد ، آگاه خواهيد شد.  Citation Alert به مدت يكسال فعال باقى مى ماند و در هر زمان قابل تمديد است.

:(Full Record) ركورد كامل
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: (Cited Reference ) مراجع استنادى
 Cited تمامى ارجاعات استفاده شده از طريق گزينه
Reference قابل جستجو هستند. مراجعى كه با 
رنگ آبى ارائه مى شوند، لينك (پيوندهايى) هستند به 
تعداد  به  محدود  كه   WOS در  ديگرى  ركوردهاى 
سالهاى اشتراك ( Back File ) و نوع اشتراك شما 
هستند، ارتباط مستقيم دارد. ارجاعاتى كه با رنگ 

مشكى مشخص شده اند ممكن است:
      ارجاعات به كتابها يا اسناد ديگر مى باشند كه

      در Web of Science نمايه نمى شوند.
      ارجاعات به مقاالتى باشند كه خارج از محدوده

       اشتراك شما است.
      ارجاعات استنادى باشند كه از طريق ژورنال 

      به صورت نادرست استناد شده اند.

نويسنده استناد شده
:(Cited Author ) 

فقط نويسنده اول استناد شده در ارجاعات 
بعدى  نويسندگان  مى شود.  داده  نمايش 
(Secondary) نيز، تنها براى ركوردهايى 
وجود  شما  اشتراك  زمانى  محدوه  در  كه 

دارند، قابل جستجو هستند.
: ( Cited Work ) اثر استناد شده

 Web of Science در  فوق  عناوين  تمامى 
نمايه مى شوند، عنوان كامل نام ژورنال يا 
عنوان كامل مقاله براى  ركوردهايى كه در 
Web of Science ارجاع داده مى شوند، به 

نمايش در مى آيد. 
: (Cited year ) سال استناد

قابل  و  شده  نمايه  شده  استناد  سال 
جستجو است.

:(Cited Volume) جلد استناد شده
جلد استنادى، به اندازه چهار حرف، نمايه مى شود.

 (Cited Page) صفحه استنادى
نمايه  رقم  پنج  اندازه  به  استنادى  صفحه 

مى شود.
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:(Refine and Analyze) .تصحيح و تحليل نماييد

شما مى توانيد Refine your Result در بخش نتايج 
يافتن  براى  ركورد  هزار  يكصد  تا  را  خود  جستجوى 
يكصد مورد باالئى از رده موضوعى، عنوان ژورنال، نوع 
زبان،  و  سازمان  كشور،  نشر،  سال  نويسنده،  مدرك، 

تصحيح و استخراج نمائيد.
 :(Sort Result) نتايج جستجوى خود را مرتب كنيد

جستجو را مى توانيد به ترتيب، نتايج جديدترين مقاله، 
 ، نشر  سال  موضوعى،  ارتباط  مقاله،  به  استناد  تعداد 

عنوان ژورنال و نويسنده اول مرتب سازى كنيد.
: (Analyze Result) نتايج جستجو را تجزيه و تحليل كنيد

شما مى توانيد براى دستيابى به نتايج مورد دلخواه از 
نتايج   Refine همانند  نيز  تحليل  و  تجزيه  طريق 
تر  مناسب  ركورد  هزار  يكصد  تا  را  خود  جستجوى 
سازيد. با استفاده از تجزيه و تحليل (Analyze) شما 
مى توانيد برون داد نتايج را در فايل Excel براى ايجاد 

نمودار،  استفاده نمائيد.
    EndNote Webبرونداد ركوردها يا ذخيره در
: (Output Records or Save to EndNote)

شما مى توانيد ركوردهاى مورد نظر را در فهرست ركوردهاى 
نشاندار خود اضافه نمائيد يا در نرم افزار  EndNote ، ذخيره 
كنيد. همچنين مى توان نتايج را چاپ كرده، پست الكترونيكى 
نموده و يا موقتاً حداكثر 500 ركورد را در فهرست انتخابى 
Marked List و به صورت دائمى  حداكثر  10000 ركورد را 
 More بر روى Click ذخيره كرد.با End Note Web در
Option نيز مى توان عمل ذخيره سازى ركوردها  را تنظيم 
نمود و يا به طور مستقيم در نرم افزارهاى مديريت استنادى 
كه   Procite و  EndNote ، Reference Manager مثل

روى كامپيوتر خود نصب نموده ايد، وارد نمائيد.
يك گزارش استنادى ايجاد كنيد. 

يك  توانيد  مى   Create Citation Report انتخاب  با 
بررسى گرافيكى آمارى روى مجموعه اى از نتايج جستجوى 

خود، داشته باشيد.

نتايج جستجوى خود را تصحيح كنيد. 
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 :(Personalize) .شخصى سازى نماييد

 ISI مى توانند يك پروفايل در Web of Science هر يك از كاربران
Web of Knowledge ايجاد نموده و از مزاياى ارزشمند خلق يك 
Profile شخصى استفاده نمائيد. ايجاد يك پروفايل شخصى به 

شما اين امكان را مى دهد كه موارد زير را ذخيره سازيد.
  جستجوهاى  ذخيره شده و آگاهى رسانى نا محدود

  آگاهى رسانى استناد به مقاله يا مقاالت خاص
  يك كتابخانهEndNote Web با بيشتر از 10000 مرجع

بر  مبتنى  رسانى  آگاهى  ايجاد  و  شده  ذخيره  جستجوهاى 
Save Searches & Create Search Alert جستجو

براى مشاهده تاريخچه جستجوى خود گزينه Search history را 
انتخاب نمائيد و نيز با استفاده عملگرهاى تركيبى مى توانيد برخى از 
نتايج جستجو را با هم تركيب نماييد. قابليت ذخيره سازى براى 20 نوع 
جستجو به عنوان تاريخچه جستجو (Search history) يا (آگاهى 
رسانى) وجود دارد. آگاهى رسانى ها (Alerts) بر اساس آخرين نتيجه 
جستجوى شما در بخش history است. آگاهى رسانى  (Alerts) به 
مدت 24 هفته فعال است همچنين مى توان آگاهى رسانى در هر زمان 
 My و My Save Search مجدداً تمديد نمود. با كليك بر روى گزينه
Citation Alert آگاهى رسانى صفحه خود را تمديد و تجديد نماييد. 
هرگاه تاريخ آگاهى رسانى تمام شد تا زمانى كه شما آن را از صفحه 
Profile خود حذف كنيد به عنوان استراتژى جستجوى ذخيره شده 
 RSS باقى خواهد ماند.  همچنين جستجوهاى شما مى توانند عنوان
 XML روى گزينه history ذخيره شوند بعد از ذخيره سازى Feeds

Click ، نماييد.

يك پروفايل شخصى ايجاد كنيد. 

 انتخاب گزينه Renew يك تاريخ انقضاى جديد براى هر   
        بخش آگاهى رسانى Alert ايجاد نماييد.

 انتخاب گزينه Setting آگاهى رسانى را فعال يا غير فعال
        نماييد.

 با انتخاب گزينه Open جستجوى ذخيره شده را اجرا 
       نماييد.

 با انتخاب گزينه XML، RSS Feed را بكار اندازيد.



:(Manage) .مديريت نماييد
 :EndNote Web

در  همچنين  نمائيد.  ذخيره   EndNote كتابخانه  در  را  ركورد   10000 تا 
EndNote Web امكان اضافه كردن و قالب بندى مراجع در يك مدرك و 
جستجو در پايگاههاى اطالعاتى Online و فهرست كتابخانه اى را به شما 

مى دهد.
ار جاعاتى كه از ISI Web of Knowledge وارد شده اند به صورت عالمت 
زده در EndNote Web باقى خواهد ماند و شما مى توانيد به ركورد كامل  
 EndNote .دسترسى داشته و اطالعات استنادى روز آمد را مشاهده نماييد
Web همچنين به شما اين امكان را مى دهد كه تعداد استنادات استفاده 
شده در مدركى را كه مشغول نوشتن آن هستيد به آن اضافه نماييد و 
يكبار  با  نمائيد.  اجرا  را   Online اطالعاتى  پايگاههاى  روى  جستجوهاى 
ايجاد كتابخانه EndNote Web  ، امكان دسترسى شما در هر زمان به 
 : آدرس  به  شدن  وارد  يا   Web of Knowledge طريق از  كتابخانه   اين 
www.myendnoteweb.com  با استفاده از User ID و Password كه 

قبٌال در ISI Web of Knowledge، تعريف شده است، وجود دارد.

(Getting Help) دريافت كمك
پيوند Help را در هر صفحه، كليك نمائيد تا از كمك تفصيلى روى امكاناتى 

مانند روشهاو مثالهاى جستجوى مفصل، استفاده نمائيد.

با ميز كمك فنى، در منطقه خود تماس بگيريد:
scientific.thomson.com/support/techsupport

با گروه آموزش تماس بگيريد.
scientific.thomson.com/support/training/contacttraining

به منظور مشاهده قطعات آموزشهاى ضبط شده، آدرس زير را بازبينى نمائيد: 
scientific.thomson.com/support/recorded-training

آيا به راهنماييهاى بيشترى نياز داريد؟ 
به منظور مشاهده آموزشهاى مبتنى بر Web، آدرس زير را بازبينى نمائيد:

scientific.thomson.com/support/training/webtraining

جهت حل مشكالت فنى خود با دپارتمان پشتيبانى فنى 
فروش و بازاريابى شركت IIN تماس بگيريد.

021-88951020 تلفن: 
021-88967879 فكس: 

Email: Support@iingroups.com


