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کتابدار کتابخانه مرکزی



موسسه تامسون رویترز محصوالت مختلفی دارد که مهمترین آن وب آو ساینس می 
باشد که اطالعات کتابشناختی همراه با چکیده و اطالعات مراجع مقاالت بیش از 

مقاله کنفرانس ها و همایش های علمی بین 841111مجله و متجاوز از 80111
، محبوبیت این پایگاه به جهت امکاناتی نظیر سهولت استفاده. المللی را ارائه میدهد

یکپارچگی در ارائه اطالعات، مراجع مورد استناد مقاالت، پوشش موضوعی گسترده، 
این مجموعه به صورت . عمق زمانی اطالعات و امکانات قوی جستجو می باشد

.هفتگی روزآمد می شود
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جستجو

می توان در وب آو ساینس جستجوهای زیر را انجام داد
جستجوی ساده  :الف
جستجوی نویسنده:ب
جستجوی پیشرفته:ج
جستجوی استنادی :د



جستجوی ساده:

برای انجام جستجو کافیست کلید واژه مورد نظر را در کادر تایپ نموده و نوع کلید واژه را با بهره 
. گیری از منو آبشاری مجاور آن مشخص نمایید و سپس روی کلید سرچ کلیک کنید

کلیک روی قسمت می توان کادر جدیدی برای ورود کلیدواژه دیگری ایجاد و از طریق منوی 
آبشاری نوع عملگر مورد نظر را انتخاب نمود

قبل از جستجو حتما فیلد خاص خود را انتخاب کنید در غیر اینصورت سیستم نمیتواند :نکته
.تشخیص دهد که چه فیلدی مورد نظر شما است
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.در قسمت پایین صفحه می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را تعیین نمایید



جستجوی نویسنده در تمامی پایگاه های استنادی امکان جستجو بر اساس نام نویسنده اثر در 
. وب آو ساینس نیز از این قاعده مستثنی نیست. کنار سایر انواع جستجو ها فراهم می باشد

چنانچه نیاز داشته باشید اطالعات استنادی مربوط به پژوهشگر خاصی را بررسی نمایید، بهتر 
برای انجام این امر، . است از این نوع جستجو برای دستیابی به اطالعات موردنظر استفاده نمایید

در صفحه اصلی جستجو و از منوی آبشاری از بین تمام انواع جستجوها، جستجوی نویسنده را 
.انتخاب نمایید



با انتخاب این قسمت، صفحه جستجو به شکل زیر برای شما 
نمایان می شود

در وب آو ساینس جستجوی نویسنده ... با توجه به وجود هم نامی ها، تفاوت در امالی اسامی و 
در گام اول، نام خانوادگی و ابتدای نام کوچک . به صورت مرحله ای و در سه گاه انجام میشود

می توانید کادر دیگری برای 2نویسنده موردنظر را در کادر جستجو وارد نمایید با کلیک روی 
را عالمت بزنید، وب آو ساینس امالهای مشابه 3همچنین چنانچه قسمت . جستجو اضافه نمایید

را از نتایج جستجو حذف کرده و صرفا مواردی را به شما نمایش میدهد که با واژه جستجوی شما 
سیستم بدون طی مراحل دیگر جستجو را برای شما 4با کلیک برروی. کامال همخوانی داشته باشد

با توجه به . وارد مرحله بعد جستجوی نام نویسنده می شوید. 5انجام می دهد با کلیک برروی 
ها، پیشنهاد می شود به منظور بازیابی نتایج مرتبط، حتما تمامی مراحل جستجو وجودهمنامی 

.طی شود
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ز در گام بعدی جستجو، می بایست حوزه تحقیقاتی نویسنده مورد نظر با بهره گیری ا
.ساختار سلسه مراتبی که ارائه میشود ، تعیین نمایید

در کنار هر موضوع، تمامی زیرموضوعات آن نمایش داده میشود تا کاربر + با کلیک روی عالمت 
بتواند به راحتی موضوع موردنظر خود را انتخاب نماید







• ( جستجوي استنادي -ج
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.  در جستجوی پیشرفته شما قادر خواهید بود استراتژی جستجوی پیچیده تری تعریف نمایید
ق بدین معنی که می توانید با بهره گیری از عملگرهای بولی، نه تنها کلیدواژه که جستجوهای ساب

را نیز با یکدیگر ترکیب نمایید برای جستجو، ابتدا در صفحه اصلی جستجو و از منوی آبشاری
.جستجوی پیشرفته، را انتخاب نمایید





شناسه های فیلد



برای تنظیم استراتژی . در این قسمت بایستی کل استراتژی جستجو را در کادر وارد نمایید
چند نمونه از . جستجو می بایست از پرانتز، تگ فیلد جستجو و عملگر ها استفاده نمایید

: استراتژی های جستجو 

AU=(miri R) AND PY= (2012)

TS=cell growth AND PY=)2007-2015) 

(SO=Nature OR SO= Liver Transplantation*) AND (AU= ABBOTT* )



جستجوی . کلیک کنید Searchپس از وارد کردن استراتژی جستجو روی دکمه 
ابقه انجام شده به همراه سایر جستجوهای انجام شده در دفعات پیشین در قسمت س

جستجو به شکل زیر نمایان می شود
• می توانید با کلیک روی عدد نمایان شده در ستون نتایج ، می توانید رکوردهای بازیابی شده 

همچنین می توانید با استفاده از عملگرهای موجود، جستجوهای . جستجو را مشاهده نمایید
. یا در صورت لزوم یک یا چندتای آنها را حذف کنید. مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید





با کلیک کردن روی تعداد رکوردهای بازیابی شده، می توانید نتیجه جستجو را مشاهده کنید
ه ب... با توجه به پیچیدگی تنظیم استراتژی جستجو و نیاز به وارد کردن عملگرها، تگ ها و :نکته 

از این رو پیشنهاد میشود در . صورت دستی، انجام این نوع از جستجو نیاز به مهارت و تجربه دارد
.دفعات اول کار با مجموعه وب آو ساینس، از سایر انواع جستجوهای طراحی شده استفاده شود




