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ISI Web of Knowledge 
 (کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانسایت وبمنبع: )

 

    معرفي::

 ISI web of knowledgeخذٔبر 

 دشسبِي اػز وٝ فشاٞٓ وٙٙذٜ دػششػي ثٝ:
·      ISI Web of Science   
·         ISI Proceedings 
·         ISI Current Contents Connect 
·         ISI Journal Citation Reports 
·         ISI Derwent Innovations index 
·         plus additional products and external collections 

ISI Web of Knowledge  ُٔٔيّياٖٛ ػابخشبس    2وشابة ٚ   5000 ،ػابيز  ٚة 5500 ،ٞب ٔمبالر اسايٝ ؿذٜ دس وٙفشا٘غ 192000 ،ٔيّيٖٛ دشٙز 23 ،ٔدّٝ 22000ؿب

  ؿٛد. سا ٘يض ؿبُٔ ٔي Web of Scienceؿيٕيبيي اػز وٝ ايٗ ٔحلَٛ 
Web of scienceٕغ آٚسي ؿذٜ اص ٞضاساٖ طٚس٘بَ دظٚٞـي ٔي ثبؿذ.ٔشوت اص دٙح دبيٍبٜ ؿبُٔ اعالػبر خ 

 ّْٕٛ٘بيٝ اػشٙبدي ٌؼششؽ يبفشٝ ػ  
 ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ػّْٛ اخشٕبػي  
 ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ػّْٛ ا٘ؼب٘ي ٚ ٞٙش  
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 ٕ٘بيٝ ؿيٕي  
 ٚاوٙؾ ٞبي ؿيٕيبيي خبسي  

Science Citation Index Expanded  150طٚس٘بَ اكّي اص ثايٗ   6.650)ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ٌؼششؽ يبفشٝ ػّْٛ( ثشاي طٚس٘بَ ٞبي ادثي سب ػّْٛ ٔي ثبؿذ. ثيؾ اص 

ٔي ثبؿذ. ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ػّْٛ ؿابُٔ ٕٞاٝ ي ٔٙابثغ ثاٝ دػاز آٔاذٜ اص        ػّْٛ اػشٙبدي ٕ٘بيٝ اص ساْ دي ػي ٚ چبدي ؿىُ ثٝ ٔٛسد 2.500  اص ثيؾ ايٗ وٝ –٘ظبْ ػّٕي 

ؿبُٔ حذٚد  .ثبؿذ ٔي سبوٖٙٛ 1900 فشاٞٓ وٙٙذٜ دػششػي ثٝ اعالػبر اصػبَ . سوٛسد ثٝ آٖ افضٚدٜ ٔيـٛد 19.000ٞش ٞفشٝ ثٝ عٛس ٔيبٍ٘يٗ  ر ٕ٘بيٝ ؿذٜ ٔي ثبؿذ.ٔمبال

سؼذادي اص ٔٛضٛػبسي واٝ دٛؿاؾ ٔاي دٞاذ      % اص ٔٛاسد چىيذٜ ثٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي لبثُ خؼشدٛ ٔي ثبؿذ.70سمشيجبً دس 1991اص طا٘ٛيٝ  اػشٙبد ٞش ٞفشٝ ٔي ثبؿذ. 423.000

َ  ،سٛٔشؿٙبػي ،ػّْٛ ػيؼشٓ ػلجي ،دضؿىي ،سيبضيبر ،ػّٓ ٔٛاد ،ػّْٛ وبٔذيٛسش ،ؿيٕي ،ثيٛسىِٙٛٛطي ،صيؼز ؿٙبػي ،ثيٛؿيٕي ،٘دْٛ ،ؿبُٔ: وـبٚسصي  ،دضؿىي اعفاب

 خب٘ٛسؿٙبػي ،ػّٓ دأذضؿىي ،خشاحي ،سٚا٘ذضؿىي ،ػّٓ ٌيبٜ ؿٙبػي
Social Sciences Citation Index  ٝؿبخٝ ػّْٛ اخشٕبػي ٕ٘بيٝ ٔي وٙذ. ٚ ثغٛس ٔدضا آيشٓ ٞابي   50طٚس٘بَ سا اص ٔيبٖ  1.950)ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ػّْٛ اخشٕبػي( و

 ٚدٜ ٔاي ؿاٛد.  سوٛسد ثاٝ آٖ افاض   2.900ٞش ٞفشٝ  ثٝ ثؼذ ٔي ثبؿذ 1956دٛؿؾ صٔب٘ي آٖ  طٚس٘بِٟبي ثشخؼشٝ ػّٕي ٚ فٙي خٟب٘ي سا ٕ٘بيٝ ٔي وٙذ. 3.300ٔشسجظ اص ثيؾ 

سؼاذادي اص   % اص ٔمبالسي وٝ دس ٕ٘بيٝ ٔي ثبؿٙذ لبثاُ خؼاشدٛ ٔاي ثبؿاذ.    60چىيذٜ ثٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي  1992اص طا٘ٛيٝ  اػشٙبد خذيذ ثٝ آٖ افضٚدٜ ٔي ؿٛد. 60.000سمشيجبً 

 ،ػّْٛ ػيبػي ،سٚا٘ذضؿىي ،سٚا٘ـٙبػي ،فّؼفٝ ،صثب٘ـٙبػي ،حمٛق ،وشبثذاسي ٚ اعالع سػب٘ي ،سٚاثظ كٙؼشي ،سبسيخ ،ٔٛضٛػبسي وٝ دٛؿؾ ٔي دٞذ ؿبُٔ: ا٘ؼبٖ ؿٙبػي

 ٔغبِؼبر ص٘بٖ ،ٔغبِؼبر ؿٟش٘ـيٙي ،اػشيبد ،خبٔؼٝ ؿٙبػي ،خذٔبر اخشٕبػي ،ػّٕىشد اخشٕبػي ،ثٟذاؿز ٍٕٞب٘ي
Arts & Humanities Citation Index

ٞٙاش ٚ ا٘ؼابٖ ؿٙبػاي سا ٕ٘بياٝ ٔاي      طٚس٘بَ ٞبي ثشخؼشٝ خٟب٘ي  1.160)ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ػّْٛ ا٘ؼب٘ي ٚ ٞٙش( ثيؾ اص  ®

ٞاش   ثٝ ثؼذ ٔي ثبؿذ. 1975دٛؿؾ صٔب٘ي آٖ اص  طٚس٘بَ اكّي ػّْٛ ٚ ػّْٛ اخشٕبػي ا٘شخبة ؿذٜ ا٘ذ. 6.800وٙذ.ٚ ٕ٘بيٝ ٔي وٙذ آيشٓ ٞبيي وٝ ثٝ كٛسر اخشلبكي اص 

اػاشٙبدٞب ؿإب    ٔيّيٖٛ سوٛسد  2.5ؿبُٔ ثيؾ اص  اػشٙبد ؿذٜ ثٝ آٖ افضٚدٜ ٔي ؿٛد. ٔٙبثغ 15.250ٞش ٞفشٝ سمشيجبً  سوٛسد ثٝ آٖ افضٚدٜ ٔيـٛد. 2.300ٞفشٝ ثٝ عٛس ٔيبٍ٘يٗ 

 چىيذٜ ٞب ثٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي لبثُ خؼاشدٛ ٔاي ثبؿاذ.    2000اص طا٘ٛيٝ  ٘شٟبي ٔٛػيمي يب ديٍش ٔٙبثغ ٔشسجظ اسخبع ٔي دٞٙذ. ،وشبة ،سا ثٝ كٛسر ٚالؼي ثٝ يه وبس ٞٙشي

ٖ  ،سابسيخ  ،فشٞٙاً لاٛٔي   ،سلق ،ادثيبر ثبػشبٖ)والػيه( ،ٔغبِؼبر آػيبيي ،ٞٙش ،ٔؼٕبسي ،ذ ؿبُٔ: ثبػشبٖ ؿٙبػيسؼذادي اص ٔٛضٛػبسي وٝ دٛؿؾ ٔي دٞ صثابٖ   ،صثاب
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 ٔزٞت ٚ سئبسش ،ساديٛ سّٛيضيٖٛ ٚ فيّٓ ،ؿؼش ،فّؼفٝ ،ٔٛػيمي ،ادثيبر ،٘مذٞبي ادثي ،ؿٙبػي
Current Chemical Reactions ٔ ٙفشد يب چٙذٔشحّٝ اي ٌشفشٝ ؿذٜ اص طٚس٘بِٟبي ثشخؼشٝ ٚ دشٚا٘ٝ ٞبي ثجز اخشاشاع  ٚاوٙـٟبي ؿيٕيبيي سايح ؿبُٔ سٚؽ ٞبي

 صٔب٘ي دٛؿؾ.ثبؿذ ٔي ٚاوٙؾ ٔشحّٝ اص  ؿذٜٕ٘ٛداسٞبي دليك اسائٝ  ،سٚ٘ذ ٚاوٙؾ وّي فشاٞٓ آٚسدٜ ٞش سٚؿي ثب خضئيبر عٛال٘ي ٔٙجغ ٔؼشجش ٔٙشـشؿذٜ ٔي ثبؿذ. 39اص 

 .ؿٛد ٔي ثشٚص خذيذ سوٛسد 3.000 ؿذٖ اضبفٝ ثب ٔبٞب٘ٝ كٛسر ثٝ. ثبؿذ ٔي ٚاوٙؾ 880.000 اص ثيؾ ؿبُٔ وٝ ثبؿذ ٔي سبوٖٙٛ 1985 آٖ
Index Chemicus  )دٞٙذ.ٕ٘بيٝ ؿإيبيي ٔٙجاغ حيابسي اص سشويجٟابي فؼابَ      سؼذاد صيبدي اص سوٛسدٞبي دبيٍبٜ اص ؿشٚع سب دبيبٖ ٚاوٙؾ سا ٕ٘بيؾ ٔي  )ٕ٘بيٝ ؿيٕيبيي

  سشويت ثشٚص ٔي ؿٛد. 3500ٔيّيٖٛ سوٛسد ٔي ثبؿذ. ٞش ٞفشٝ ثب ثيؾ اص  2.6ؿبُٔ ثيؾ اص  ،ثٝ ثؼذ 1993صيؼشي ٚ ٔحلٛالر عجيؼي ٔي ثبؿذ.دٛؿؾ صٔب٘ي دبيٍبٜ اص 

 

   جستجو::

 ٘ٛع ػٙذ ٚ ٔٛضٛع خؼشدٛ ٕ٘بييذ. ،صثبٖ ،آدسع ،ٌشٜٚ ٘ٛيؼٙذٌبٖ ،٘ٛيؼٙذٜ ،ػبَ ا٘شـبس ،٘بْ ٘ـشيٝ ،ٔي سٛا٘يذ ثشاػبع فيّذٞبي ػٙٛاٖ
 وّيذٚاطٜ ٚ ػٙٛاٖ ا٘دبْ ٔي ؿٛد. ،خؼشدٛي ؿٕب دس فيّذٞبي چىيذٜ TOPICثب ا٘شخبة فيّذ 
 خؼشدٛ خٛد ساثٝ ػٙٛاٖ ٔمبِٝ ٔحذٚد ٔي ٕ٘بييذ. TITLEثب ا٘شخبة فيّذ 

 سٛخٝ ثشاي خؼشدٛي ثٟشش سإٞٙبي ػٍّٕشٞب سا ٔغبِؼٝ ٕ٘بييذ.
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ؿٕب ٔي سٛا٘يذ ثٝ كٛسر اِفجبيي ٔاشٚس ٕ٘بيياذ. ياب اص     .سٚي آٖ ٚاسد كفحٝ ٕ٘بيٝ ٘ٛيؼٙذٜ ٔي ؿٛيذ لشاس داسد وٝ ثب وّيه وشدٖ ثش  ػالٔز Author فيّذ دس وٙبس
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وّيه ٕ٘بييذ. ٚ ثشاي ا٘شمابَ ٘ٛيؼاٙذٜ ياب     Add٘ٛيؼٙذٜ ثٝ خؼشدٛي آٖ ثذشداصيذ. ثشاي ا٘شخبة ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ اي وٝ ٔي خٛاٞيذ ثش سٚي ٌضيٙٝعشيك سبيخ لؼٕشي اص ٘بْ 

 .وّيه ٕ٘بييذ Ok٘ٛيؼٙذٌب٘ي وٝ ا٘شخبة ٕ٘ٛدٜ ايذ ثٝ فيّذ خؼشدٛ ٘ٛيؼٙذٜ ثش سٚي ٌضيٙٝ

 
٘ـشيٝ ٘يض ٔـبثٝ ٕ٘بيٝ ٘ٛيؼٙذٜ  ٕ٘بيٝ ٘بْ .سٚي آٖ ٚاسد كفحٝ ٕ٘بيٝ ٘بْ ٘ـشيٝ ٔي ؿٛيذ داسد وٝ ثب وّيه وشدٖ ثش لشاس ػالٔز Publication name فيّذ دس وٙبس

ٔي سٛا٘يذ وّٕٝ يب ػجبسر سا ثب ثٝ وبسثشدٖ ػالٔاز ثشياذٜ      Find .اػز دس ٕ٘بيٝ ٘ٛيؼٙذٜ ٚخٛد ٘ذاسد وٝ دس صيش سٛضيح دادٜ ؿذٜ  find option ٔي ثبؿذ. لؼٕز

 Citation Databaseدس لؼٕز   ٔي سٛا٘يذ ٔحذٚديز ٞبي صٔب٘ي خٛد سا اػٕبَ ٕ٘بييذ. Timespanدس لؼٕز    ٘ٛيؼي وٝ ػشبسٜ يب ػالٔز ػٛاَ ثٝ وبس ثجشيذ

  يذٔيشٛا٘يذ يىي يب ثيـشش دبيٍبٟٞبي اػشٙبدي سا ثشاي خؼشدٛ. ا٘شخبة ٕ٘بي
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  جستجوی مراجع استنادی::

 خؼشدٛي ثشاي ٔمبالسي وٝ لجالً ٔٛسد اػشٙبد لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ.
ٌؼششؽ ٔي يبثذ يب اكالح  ،ديـشفز ٔي وٙذ ،سبييذ ٔي ؿٛد ،يب اخششاع ديذا ٔي ؿٛدؿٕب ٔي سٛا٘يذ وـف وٙيذ وٝ چغٛس يه ػميذٜ  ،اص ٔيبٖ خؼشدٛي ٔٙجغ اػشٙبد ؿذٜ

 ٔي ؿٛد.
 وّيه ٕ٘بييذ. Searchثشاي خؼشدٛ اثشذا ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ اػشٙبد ؿذٜ ٚ وٛسبٜ ؿذٜ ػٙٛاٖ وبس اػشٙبدي سا ٚاسد ٕ٘بييذ. ػذغ ثش سٚي ٌضيٙٝ  -1
 بييذ ٔي سٛا٘يذ ػبَ اػشٙبد سا ٚاسد ٕ٘بييذ.دس كٛسسي وٝ ثخٛاٞيذ خؼشدٛي خٛد سا ٔحذٚد ٕ٘ -2
وّيه ٕ٘ٛديذ ؿٕب ٔٙبثؼي اص ٕ٘بيٝ اػشٙبدي خٛاٞيذ ديذ وٝ ؿبُٔ ٘ٛيؼٙذٜ/وبس اػشٙبد ؿذٜ ٚ اعالػبسي وٝ ؿٕب ٚاسد ٕ٘ٛدٜ  Searchثؼذ اص ايٙىٝ ؿٕب ثش سٚي ٌضيٙٝ  -3

 ٔي ثبؿذ. ،ايذ
 وّيه ٕ٘بييذ. Finishبييذ. ػذغ ثش سٚي ٌضيٙٝ ٔٙجغ ٚ يب ٔٙبثؼي سا اص ٕ٘بيٝ اػشٙبدي ا٘شخبة ٕ٘ -4

ؿٕب ثبصيبثي خٛاٞيذ وشد سوٛسدٞبيي اص ٔمبالسي وٝ اػشٙبد وشدٜ ا٘ذ ٔٙابثؼي واٝ ؿإب اص ٕ٘بياٝ اػاشٙبدي       ،وّيه ٔي ٕ٘بييذ Finish Searchٚلشي ؿٕب ثش سٚي ٌضيٙٝ 

 ا٘شخبة ٕ٘ٛدٜ ايذ.
 

 ::عملگرها
 

ü       ٔي سٛا٘يذ لٛا٘يٗ ثِٛيAND، OR، NOT  وSAME .ثشاي خؼشدٛ ثٝ وبسثجشيذ 
 دس يه خّٕٝ ظبٞش ٔي ؿٛ٘ذ. يه خّٕٝ سؼشيف ؿذٜ ٔب٘ٙذ:  SAMEاكغالحبر خذاؿذٜ ثٝ ٚػيّٝ 

 ِٝػٙٛاٖ يه ٔمب 
  ٜخّٕٝ اي اص چىيذ 
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 آدسػي ٔٙحلش ثٝ فشد 
 آٖ اكغالحبسي وٝ ؿبُٔ ٞش وذاْ اص اكغالحبر خذا ؿذٜ سٛػظ ايٗ ادشاسٛس ٔي ثبؿذ. OR ثب ثٝ وبس ثشدٖ
 اٖ اكغالحي وٝ ٕ٘ي خٛاٞيذ اص ٘شيدٝ خؼشدٛ ثيشٖٚ ٔي سا٘يذ. NOTثب ثٝ وبسثشدٖ 
 خؼشدٛي ؿٕب ؿبُٔ ٕٞٝ ي اكغالحبر خذا ؿذٜ سٛػظ ايٗ ادشاسٛس ٔي ثبؿذ. ANDثب ثٝ وبسثشدٖ 

ü   .ثب ثٝ وبسثشدٖ دشا٘شض اِٛيز اصثيٗ خٛاٞذ سفز 
ü   شدٛي ؿٕب ٘خٛاٞذ داؿز ثشاي ٔثابَ  ثٝ وبس ثشدٖ وّٕبر ثب حشٚف ثضسي يب وٛچه سبثيشي دس ٘شيدٝ ي خؼAIDS، Aids  ٚaids     ٘شابيح يىؼاب٘ي سا دس ثشخٛاٞاذ

 داؿز.
ü  Wildcards .دس ٕٞٝ ي فيّذٞب ٔي سٛا٘يذ ثٝ وبس ثجشيذ . وٝ ٔي سٛا٘ذ دسٖٚ يب آخش ػجبسسي ثبؿذ أب دس اثشذاي آٖ ثٝ وبس٘جشيذ 

 ي ٔي ثبؿذ.ؿبُٔ يه ٌشٜٚ اص وبساوششٞب يب ٞيچ وبساوشش *ػالٔز ػشبسٜ 
 ؿبُٔ سٟٙب يه وبساوشش ٔي ثبؿذ. ?ػالٔز ػٛاَ 
 ؿبُٔ يه يب ٞيچ وبساوششي ٔي ثبؿذ. $ػالٔز دالس 

ػالٔز ػٛاَ يب ػالٔز دالس ثشاي ايٙىٝ خؼشدٛي ؿٕب ثب خغب ٔٛاخاٝ   ،ثبيذ وٕششيٗ سؼذاد ػٝ وبساوشش سا لجُ اص ػشبسٜ TITLE، TOPICٚلشي ؿٕب خؼشدٛ ٔي وٙيذ 

 ٘ـٛد.
 ػالٔز ػٛاَ يب ػالٔز دالس ثشاي ايٙىٝ خؼشدٛي ؿٕب ثب خغب ٔٛاخٝ ٘ـٛد ،ثبيذ حذالُ يه وبساوشش سا لجُ اص ػشبسٜ AUTHORٚلشي وٝ ؿٕب خؼشدٛ ٔي وٙيذ 

 ثٝ وبسثجشيذ # ،@سا لجُ اص وبساوششٞبي خبف ٔب٘ٙذ  wildcardsؿٕب ٕ٘ي سٛا٘يذ 
 .ثبؿذ ٔي اؿشجبٜ وٝ  *200شيذ ٔب٘ٙذ ثشاي ػبَ ٘ـش ثٝ وبس ثج wildcardsؿٕب ٕ٘ي سٛا٘يذ 

organi?ation*  ٝؿبُٔ آٖ ٘شبيح و: 
organisation 

organisations 
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organisational 

organization 

organizations 

organizational 
   

   :: نتایج و تصحيح نتایج

 ٔي ثبؿذ. Sortٕٞٝ ي سوٛسد ٞب ثشاػبع آخشيٗ سبسيخ ٔشست ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ديؾ فشم ٌضيٙٝ  ،٘شبيح خؼشدٛيشبٖ سا دس فشٔز خالكٝ ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد
  دس ثبالي كفحٝ خالكٝ اي اص ػجبسر ٔٛسد خؼشدٛي ؿٕب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔحذٚديز ٞبيي وٝ ثشاي خؼشدٛ ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ايذ ظبٞش ٔي ؿٛد.

 (Refine Results) تصحيح نتايج
ؿٕبسٜ اي وٝ دس دشا٘شض ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد ؿٕبسٜ سوٛسدي سا وٝ ؿبُٔ آٖ آيشٓ ٔاي   ،ؿٕب ٔي سٛا٘يذ ثب سيه صدٖ سؼذادي اص الالْ ٔٛسد ٘ظش سا ثبصيبثي سا ا٘شخبة ٕ٘بييذ

 ثبؿذ دس كفحٝ ٘شبيح ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ.
 ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٚ... ثٝ دباليؾ ٘شبيح خٛد ثذشداصيذ. ،٘ٛيؼٙذٌبٖ ،ع اػٙبد٘ٛ ،ؿٕب ٔي سٛا٘يذ ثشاػبع صٔيٙٝ ٞبي ٔٛضٛػي

 وّيه ٕ٘بييذ. Refineؿٕب ثش سٚي يه يب چٙذ ٔٛسد اص ٔٛاسد سٛضيح دادٜ ؿذٜ وّيه ٕ٘بييذ ٚ ػذغ ثش سٚي ٌضيٙٝ 



9 

 

 
 وّيه ٕ٘بييذ. Analyze Resultsثشاي آ٘بِيض ٕ٘ٛدٖ ٘شبيح ثش سٚي ٌضيٙٝ ي
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 شما انتخاب نموده ايذ.که خالصه نمودن ارزش هاي اطالعاتي از زمينه اي 

        وّيه ٕ٘بييذ. Analyze Resultsثش سٚي ٌضيٙٝ  -1
 ٔٛضٛػي ٚ...(صٔيٙٝ  -ػٙٛاٖ ٔٙجغ -يه صٔيٙٝ اص فٟشػز ا٘شخبة ٕ٘بييذ)صثبٖ -2
 سؼذاد سوٛسدٞبيي وٝ ٔي خٛاٞيذ آ٘بِيض ٕ٘بييذ ا٘شخبة ٕ٘بييذ. -3
4- Set the display option  آدـٗ ٞبيي ثشاي ٕ٘بيؾ سوٛسدٞب؛ : 
5- Sort by.ؿٕب ٔي سٛا٘يذ ثش اػبع ؿٕبسٜ ٔذسن يب صٔيٙٝ اي سا وٝ ا٘شخبة ٕ٘ٛدٜ ايذ ٘شبيح سا ٔشست ٕ٘بييذ : 

 
 

create citation report:: 
 

 ٔي سٛا٘يذ يه ثشسػي آٔبسي ٌشافيىي سٚي ٘شبيح خؼشدٛٞبيشبٖ داؿشٝ ثبؿيذ.

 ٔدٕٛػٝ اي اص اػشٙبدٞبي آٔبسي سا ثشاي ٘شبيح خؼشدٛي ؿٕب فشاٞٓ ٔي آٚسد. وٝ ايٗ آٔبسٞب ؿبُٔ:
v     ٜٔدٕٛػٝ سؼذاد دفؼبر ٕٞٝ ي آيشٓ ٞبي اػشٙبد ؿذ 
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v     ٜٔيبٍ٘يٗ سؼذاد دفؼبر يه آيشٓ اػشٙبد ؿذ 
v     َسؼذاد دفؼبر يه آيشٓ اػشٙبد ؿذٜ دس ٞش ػب 
v     َٔيبٍ٘يٗ سؼذاد دفؼبر يه آيشٓ اػشٙبد ؿذٜ دس يه ػب 

   
   :: جستجوی پيشرفته

اػشفبدٜ  ،ثٝ وبسثشدٖ ادشاسٛسٞبي ثِٛي )٘حٜٛ وبسثشد آٟ٘ب دس لؼٕز خؼشدٛ سٛضيح دادٜ ؿذٜ اػز( ،ثب سٛخٝ ثٝ سً ٞبي دٚ وبساوششي وٝ دس خذَٚ صيش ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ

 ٚ ٔدٕٛػٝ اي اص ٔٙبثغ ضبثغٝ خؼشدٛي خٛد سا ايدبد ٕ٘بييذ. ،اص دشا٘شض

 
 دس دبييٗ كفحٝ ٕ٘بيؾ دادٜ ٔي ؿٛد. Search historyح دس ٘شبي



12 

 

 

  :: تاریخچه ی جستجو

 ثش سٚي خؼشدٛٞبي لجّي خٛد يه خؼشدٛي سشويجي ا٘دبْ دٞيذ. 
 وّيه ٕ٘بييذ. ORيب  Andثش سٚي آدـٗ      -1
 ا٘شخبة ٕ٘بييذ.ثب سيه صدٖ ٔدٕٛػٝ خؼشدٛٞبيي وٝ ٔي خٛاٞيذ سشويت ٕ٘بييذ      -2
 وّيه ٕ٘بييذ. Combineثش سٚي ٌضيٙٝ      -3
   ثش سٚي ِيٙه ٞب ثشاي ديذٖ ٘شبيح خؼشدٛ وّيه ٕ٘بييذ. Resultدس ػشٖٛ      -4

My saved searches 
 رخيشٜ ٕ٘بييذ. (Search history)ثؼذ اص ايٙىٝ دس دبيٍبٜ يه خؼشدٛ ا٘دبْ داديذ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ ضبثغٝ ي خؼشدٛي خٛد سا ٔب٘ٙذ سبسيخچٝ خؼشدٛ 

 ٕ٘بييذ. Sign In ثشاي رخيشٜ ٕ٘ٛدٖ ؿٕب ثبيذ سخيؼشش ٕ٘ٛدٜ ٚ ػذغ
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 ::Research ID 
 كفحٝ ثبصٌـز ثٝ ثبالي

ResearcherID  .ٚة ػبيشي ٔي ثبؿذ وٝ دظٚٞـٍشاٖ ثشاي دسيبفز يه ؿٕبسٜ ؿٙبػبيي ٚاحذ سخيؼشش ٕ٘بيٙذ 

http://library.ut.ac.ir/Persian/web1/web/ISIhelp.htm#top
http://utdbase.ut.ac.ir/sh-EiVillage2.htm
http://utdbase.ut.ac.ir/sh-EiVillage2.htm
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 ؿٕب ٔي سٛا٘يذ: ResearcherID.comدس 
 اعالػبر دشٚفبيُ خٛد سا ثشٚص ٕ٘بييذ.         ·
 خؼشدٛ ثٝ وبس ٔي ثشيذ ثؼبصيذ يب فبيّي سا آدّٛد ٕ٘بييذ.ثشاي  web of scienceِيؼز ٘ـشيبسي وٝ دس          ·
 ا٘شخبة ٕ٘بييذ وٝ دشٚفبيّشبٖ ثٝ كٛسر ػٕٛٔي يب خلٛكي ثبؿذ.         ·
 اثضاسٞبي خذيذ دس فؼُ ٚ ا٘فؼبالر ٔحيظ آصٔبيـٍبٞي ثشاي فٟٕيذٖ اػشب٘ذاسدٞبي ؿخلي خٛد ثٝ وبس ثجشيذ. ايٗ اثضاسٞب ؿبُٔ:    ·

1. Citings Articles Network  
2. Collaboration Network 
3. Badge 

  
 

 ::My web EndNote 
 

اٖ ٘شْ افضاس خٟز ساحشي دظٚٞـٍش Thomsonؿشوز  ،ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ أشٚصٜ ٔذيشيز اعالػبر ؿخلي ثشاي دظٚٞـٍشاٖ حٛصٜ ٞبي ٔخشّف يه دغذٜ ؿذٜ اػز

EndNote،  .وٝ يىي اص ثٟششيٗ ٘شْ افضاسٞبي ٔذيشيز اعالػبر دس سٚ٘ذ دظٚٞؾ ٔي ثبؿذ سا ثٝ وبسثشاٖ خٛد ػشضٝ وشدٜ اػزEndNote  ثؼيبس ٔؤثش ٚ  وٕه

ٕ٘بيذ.  ٔي ،إِّّي سدٞبي ٔخشّف ٘بؿشيٗ ثيٗ٘ـش ٔمبِٝ ثش اػبع اػشب٘ذا ،٘ٛؿشٗ ٔمبِٝ ،چـٍٕيشي ثٝ دظٚٞـٍشاٖ ٚ ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔمبالر ػّٕي دس صٔيٙٝ ٔذيشيز ٔؼشٙذار

٘شبيح  ،ٔحمميٗ ٚ دا٘ـدٛيبٖ اػز. وبسثشاٖ ٔي سٛا٘ٙذ ٍٞٙبْ خؼشدٛ ،دس دػششع اػبسيذ Web ndNoteE٘ؼخٝ سحز ٚة ايٗ ٘شْ افضاس ثب ػٙٛاٖ  ،WOKدس دٛسسبَ 

اػشب٘ذاسد ٘ـش ٔمبِٝ ٚ ا٘ٛاع فشٔشٟبي دزيشفشٝ  2300ثٝ اؿششان ٚ اػشخشاج ٕ٘بيٙذ. ايٗ ٘شْ افضاس ثب اسائٝ ثيؾ اص  ،ػبصٔب٘ذٞي ،اص خؼشدٛ سا دس ايٗ ٘شْ افضاس ٚاسدحبكُ 

ٗ ٔمبِٝ ٚ دبيبٖ ٘بٔٝ ٚ ٞٓ ثٝ ٞيبر سحشيٝ ٘ٛؿش حيٗ دس  ٚدا٘ـدٛيبٖ دظٚٞـٍشاٖ ثٝ ؿبيب٘ي وٕه   MS-WORDثب يىذبسچٝ ؿذٖ ثب  ،ؿذٜ ثيٗ إِّّي سفش٘غ ٘ٛيؼي

 ٔدالر ػّٕي ٚ ٞيبر داٚساٖ ٔي وٙذ.
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 :دارد وجود ريل امکانات   EndNote Webدر 
Registration  يب ثجز اعالػبر ؿخلي دسEndNote  يبWOK اػز. ضروري ،ثشاي ايدبد فضبي اخشلبكي ٚ اػشفبدٜ اص أىب٘بر آٟ٘ب 

  My Reference  
 دس ايٗ ثخؾ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ : 

 ٕ٘بييذ خؼشدٛ   EndNote Web دس ٔٛخٛد  دس سٕبٔي سوٛسدٞبي اػشٙبدي   -
 ػبصٔب٘ذٞي ٕ٘بييذ. ،ٞبيي وٝ لجال ايدبد ؿذٜ ا٘ذ  Folderسا دس    EndNote Web دس ٔٛخٛد  سوٛسدٞبي اػشٙبدي    -
 .ٕ٘بييذ  ٔالحظٝ آٖ ٔٛسد دس سا ثيـششي اعالػبر يب ٚ اكالح سا   EndNote Web دس ٔٛخٛد  سوٛسدٞبي اػشٙبدي     -
2-    Organize   

 دس ايٗ ثخؾ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ :
-         Folder  .ٞبي حذيذ ايدبد ٕ٘بييذ( New Group) 
-         Folder  يب حزف ٕ٘بييذ.ثٝ اؿششان ٌزاسدٜ  ،سغييش٘بْ دادٜ ،سا وٝ لجال ايدبد ؿذٜ ا٘ذ ٞبيي ٚ   (Manage My Groups) 
 (Share Group)     دػششػي داؿشٝ ثبؿيذ. ،ٞبيي وٝ ديٍشاٖ ثشاي ؿٕب ثٝ اؿششان ٌزاؿشٝ ا٘ذ  Folderثٝ          -
 ػبٔب٘ذٞي ٚيب حزف ٕ٘بييذ.  ،ٔـخق سىشاسي  سوٛسدٞبي اػشٙبدي         -
3-    Collect   

 دس ايٗ ثخؾ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ :
دبيٍبٜ خبكي سا ا٘شخبة ٕ٘ٛدٜ ٚ  ،اػز ٔدب٘ي غيش ٚ ٔدب٘ي ٞبي دبيٍبٜ ؿبُٔ وٝ  EndNote Webاص ٔيبٖ سؼذاد ثؼيبس صيبدي اص دبيٍبٜ ٞبي ِيؼز ؿذٜ دس          -

 (Online Search ) اخشلبكي خٛد سا دسػز ٕ٘بييذ. Favorite Listيه ثٝ يه خؼشدٛ ٕ٘ٛدٜ ٚ  ،ثب ساثظ ٚاحذ EndNote Webاص داخُ 
 (New Reference ).ٕ٘بييذ ٚاسد دػشي ؿىُ ثٝ  سا خذيذ  اػشٙبدي سوٛسدٞبي اص ثشخي          -
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 Import ).ٕ٘بييذ ٚاسد  EndNote Webضجظ ؿذٜ ا٘ذ سا ثٝ ؿىُ ٌشٚٞي ثٝ  ،ٔغشح اػشب٘ذاسدٞبي ثب  ِيؼشي اص سوٛسدٞب سا وٝ لجال دس دشٚ٘ذٜ اي         -

References)    
4-    Format   

 دس ايٗ ثخؾ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ :
دس لبِت يىي اص فٛسٔشٟبي  ، (Bibliographic Style)  ٘ـش ػجه  2300سا ثش اػبع يىي اص  EndNote Webسٕبْ يب ثخـي اص سوٛسدٞبي اػشٙبدي دس          -

HTML،  TXT ٚيب RTFٜدؼز اِىششٚ٘يه ٚيب چبح ٕ٘بييذ . ،رخيش                  ( Bibliographic)    
 RIS  (Exportسا ثش اػبع يىي اص اػشب٘ذاسدٞبي ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٔذيشيز ٔٙبثغ اػشٙبدي ٔثُ  EndNote Webسٕبْ يب ثخـي اص سوٛسدٞبي اػشٙبدي دس          -

style) ، ٜدؼز اِىششٚ٘يه ٚيب چبح ٕ٘بييذ ٕ٘بييذ. ،دس لبِت يه دشٚ٘ذٜ رخيش (Export References)  
   (Format Paper)ثٝ آػب٘ي سغييش دٞيذ.  ،ػجه ٘ـش 2300ػجه ٞش ٔمبِٝ ي ٘ٛؿشٝ ؿذٜ سا ثٝ ػجه ديٍشي اص ٔيبٖ          -
أىبٖ اػشٙبد ٌزاسي سا دس  ،ٔيٕٙبيذ ايدبد  EndNote Webثب  MS-WORDاسسجبط يىذبسچٍي آٖ اخشاي وٝ افضاس ٘شْ  يه وشدٖ   Downloadؿٕب ثب          -

 أىب٘بر ٚ ؿذ خٛاٞذ اضبفٝ  MS-WORDدس  EndNote Web ٘بْ ثٝ خبف  TABيه  ،دس اخشيبس خٛاٞيذ داؿز. ثب يىذبسچٝ ؿذٖ ،ٛؿشٗ ٔمبٍِٝٞٙبْ ٘

EndNote ٝٔدس اخشيبس ٘ٛيؼٙذٜ لشاس خٛاٞذ داد. ،دسٞش ٘مغٝ اص آٖ ،سا دس ٍٞٙبْ ٘ٛؿشٗ ٔمبِٝ يب دبيبٖ ٘ب   (Cite While You Write Plug-In) 
5-    Options  

 دس ايٗ ثخؾ ؿٕب ٔي سٛا٘يذ :
    (Change Password)سغييش دٞيذ.  EndNote  ٚISI WOKوّٕٝ ػجٛس خٛد سا دس          -
   (Change E-mail Address )سغييش دٞيذ. EndNote  ٚISI WOKآدسع دؼز اِىششٚ٘يه خٛد سا دس          -
  (Change Profile Information)  سغييش دٞيذ. EndNote ٚ ISI WOKاعالػبر ؿخلي خٛد سا دس          -
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 :: آگاهي رساني جاري )ايميل آلرت(

 Myٞفشٝ فؼبَ ٔي ثبؿذ.ثب وّيه ثش سٚي ٌضيٙٝ ي  24ٔي ثبؿذ. آِشر ٞب ثٝ ٔذر  Historyآٌبٞي سػب٘ي ٞب ثشاػبع آخشيٗ ٘شبيح خؼشدٛي ؿٕب دس ثخؾ 

citation Alert  حزف ٕ٘ٙبييذ ثٝ ػٙٛاٖ اػششاسظي خؼشدٛي ؿٕب رخيشٜ خٛاٞذ آٌبٞي سػب٘ي كفحٝ خٛد سا سٕذيذ ٔي ٕ٘بييذ. ٞشٌبٜ آٖ سادس كفحٝ دشٚفبيُ خٛد

 ٔب٘ذ.
   
  

 

 


