


  Institute for Scientific Information (ISI)باشد می اخیر قرن نیم در اطالعاتي بانکهاي کننده تولید شرکتهاي بزرگترین از یکي 

  بزرگترین عنوان به ISI امروزه .نمود آغاز را خود فعالیت 1958 سال در جهان پژوهشگران نیاز به پاسخگویي جهت که

 ناشربانکهای

 را خود مهم محصوالت بیشتر شرکت این .آید می بشمار جهان پژوهشگران بین در کتابشناختي و اي چندشاخه علوم جامع، اطالعاتي

 در

 می ارائه مقاله تولید و اطالعات اشتراک تحلیل، جستجو، کامل رویکرد با Web of Knowledge (WOK) نام به پورتال یک قالب

 نماید

WOK  اطالعاتی بانک این جستجوی محیط .دهد مي پوشش غیره و انساني علوم هنر، اجتماعي، علوم علوم، های حوزه در را مجالتی 

 .است علمی تحقیقات سطوح تمامی برای اطالعات جستجوی های محیط بهترین از یکی







 : را به سه الیه تقسیم کرد  ISIمی توان 

  

WOK(Web of Knowledge)   : پورتالISI  است که در آن پایگاههای مختلف را می توان

 دید که همه آنها استنادی هم هستند

 

 (Citation) ولی هرچه که درWOK   است مورد تایید Rank ISI واقع، در،نیستMaster  

List   خروجیWOK است. 

 

 Wos (Web of Science)  : الیه دومWOS است که در این مرحله مجالت مورد بررسی

 .قرار می گیرند

 JCR (Journal Citation Reports)  : اگر مجله ای به این مرحله برسدImpact 

Factor  می بینیم  در حقیقت هر مجله ای که. می گیردIF   گرفته است یعنی در JCR  نمایه

 .شده است

 

                       



Web of Science (WOS)   از مهمترین پایگاههای اطالعاتی است که در محیط یکیWeb of Knowledge قرار دارد  .        

 استکه این پایگاه ارائه می کند کتابشناختی همراه با چکیده و همچنین اطالعات مراجع مقاالت نوع اطالعاتی. 

WOS این. نخستین منبع برای جستجوی پیشینه پژوهشهای علمی است و به عنوان یک ابزار تحلیلی، مقبولیت جهانی پیدا کرده است 

 محبوبیت به خاطر امکانات این پایگاه اطالعاتی از جمله سهولت استفاده، یکپارچه بودن در ارائه اطالعات، مراجع مورد استناد

 مقاالت،

این پایگاه به. پوشش گسترده موضوعات علمی، کیفیت باال، اعتبار اطالعات، عمق زمانی اطالعات و امکانات قوی جستجو است 

صورت هفتگی روزآمد می گردد. 

 یکی از ویژگیهای WOS پوشش موضوعی کامل آن است که آن را ابزاری مناسب جهت جستجوی اطالعات در تمامی رشته ها 

همچنین با امکان. از دیگر ویژگیهای آن، امکان دیدن اطالعات مراجع هر مقاله است. بخصوص موضوعات بین رشته ای می سازدCited  

محقق پس از جستجوی یک موضوع به یک زنجیره از مقاالت مرتبط دسترسی پیدا می کند که در هیچ بانک اطالعاتی دیگر این  Relatedو 

 .امکان وجود ندارد



Web of Science   شامل سه قسمت است که عبارتند از: 

 

 :SCI(Science Citation Index)  در فیالدلفیاي آمر كیا منتشر شد و 1961نمایه استنادي علوم است كه نخستین بار در سال 

 .زمین ههاي علوم، پزشكي، كشاورزي، فني و مهندسي را در بر م یگیرد

 

 :Social Sciences Citation Index  عنوان مجله در زمینه علوم اجتماعی را پوشش می دهد 1180حدود. 

 

 :Arts & Humanities Citation Index  عنوان مجله در زمینه هنر و علوم انسانی را پوشش می دهد 1130حدود. 



Institute for Scientific Information نحوه استفاده از سایت 

 
 
. بهترین و سریعترین راه برای دسترسی به این سایت از طریق سایت دانشگاه می باشد  





گزینه 
Sign In 

را انتخاب 
 می کنیم



 گزینه   سپس 
 Registerرا 

 انتخاب میکنیم



یک کد تایید به 
ایمیل ما ارسال 

 می شود



کد تایید را در 
قسمت کادر 
خالی وارد 

 میکنیم



فرم ثبت نام را پر میکنیم و 
 را  submitدر نهایت گزینه 

 انتخاب میکنیم





:جستجو  
 

همانطور که در تصویر زیر نمایش داده 
 :  شامل   WOSشده است، جستجوي 

 
basic search 

author search     
cited reference searc 

advance search میباشد. 
 



:عملگرهای جستجو  

AND  ، OR  ، NOT  ،  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به منظور اضافه کردن 
جعبه جستجوی دیگر 
 Add another fieldاز    

استفاده میکنیم   



در این قسمت  
جستجوي میتوانیم 

خود را به محدوده 
زمانی خاص یا یک 
پایگاه خاص محدود 

 کنیم



:Basic search 

انتخاب فیلدهای جستجو 
عنوان مقاله :مثال 

.....ونویسنده و  



تعداد نتایج به 
دست آمده از 

جستجو را 
 نشان می دهد



  چپ سمت از بخش 
براي   (  Refine 

result)  کردن محدود
می جستجو استفاده 

 نماییم



محدود کردن 
بر اساس 

 سال انتشار



با انتخاب این گزینه 
انتخابهای بیشتری 
در اختیار ما قرار 

 می گیرد





این گزینه گروه 
های پیشنهادی 
در حوزه مقاله 

انتخابی را 
   نمایش می دهد

Web of 

science 

categories 

زیست شناسی:مثال   



با انتخاب این 
گزینه دامنه 
انتخابهای ما 

 بیشتر می شود





Type  یا نوع
اطالعات 

درخواستی را 
 مشخص می کنیم

مثال مقاله یا مروری 
...و  



مربوط به چه 
 موسسه ای 

 مثال دانشگاه کالفرنیا



محدود کردن 
براساس 
 سازمان ها
 NCIمثال



محدود کردن با 
 نویسنده ها



 گزینهاستفاده از با 

Search whit in result  
موجود در نتایج 

 .جستجو نمایید



می توانید جستجوي خود 
را به نوع مدرک 

(Document type) 

 زمینه پژوهشی 
(research Area)  

، عنوان منبع، نویسنده
کنفرانس ها، زبان، کشور، 
مقاالت پر استناد و مقاالت 

 پردانلود محدود
 .نمایید



توانید این نتایج را می 
به این صورت مرتب 

:نمایید  
 تاریخ انتشار 

 استناد
 ربط

 نام نویسنده
 عناوین کنفرانس ها



ذخیره سازی 
به فرمت ها 

 مختلف 
 ENDمثال

NOTE 
SAVE 

TO FILE 



 ENDارسال به 
NOTE 

انتخاب همه رکوردها.1  
مشخص کردن چه اطالعاتی .2

ارسال بشه مثاال کتاب شناختی به 
 تنهایی



 با انتخاب این گزینه
موارد انتخابی را می 

 توانیم در قسمت

Marked List  خود
 ذخیره کنیم



در اینجا تعداد  
فایل های که 

می خواهیم در 
مارک لیست 
مشخص می 
کنیم از چه 

 شماره



با انتخاب گزینه 
Full Text from    

Publisher  

وچکیده 
متن کامل مقاالت

مقاله را می 
توانیم دریافت 

 کنیم
 

Full Text from Publisher  
Full Text from Publisher  



از انتخاب این گزینه از 
استناداتی که این 

مقاالت دریافت می کند 
 آگاه شویم





آگاهی از مقاالتی که در 
حوزه مورد جستجو منتشر 

 می شود

فرمتی  
ارسال 

 شوذ

چه اطالعاتی از 
مقاله ارسال 

 شود 



نام ونام خانوادگی نویسنده مورد 
 نظر می نویسیم

نام کوچک 
 نویسنده



جستجوی حوزه 
 تحقیقاتی

وابستگی 
 سازمانی

 







 مثال من اسم نویسنده نلسون انتخاب کردم
 حوزه تحقیقاتی ام فیزیولوژی

دانشگاه نیویورک: وابستگی سازمانی  



 نلسون

گزارش 
استنادی 
 نویسنده

 نلسون



کل 
انتشارات 
 نویسنده

شاخص علمی 
وضریب تاثیر 

 گذاری

تعداد کل 
استنادات 

 فرضی

مقاالتی که به 
مدارک منتشر شده 

توسط این 
پژوهشگر استفاده 

 کردن

بدون خود 
 استنادی

میانگین تعداد 
استنادات به 
 ازای هرمقاله



 جستجو رفرنس های استناد شده

 

Issue.vol
em.pag
e.year 

استناد شده به 
کار یا خود 
نویسنده 

..وعنوان  



 2001به طور مثال کلومنت به کار نلسون درسال 
یک مقاله استناد کرده است 359وصفحه   




