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 ISI Web Of Scienceراهنماي جستجوي در   
 رسول بابامرادي:تهیه کننده

 
 و ذخیره مراجع مفیدي که یافته    Web Of Scienceاین راهنما شما را با اساس جستجوي استنادي 

با اینکه  .   است ISI Web Of Knowledge بخشی از ISI Web Of Science.اید آشنا میسازد
 . محققان را اندکی به اشتباه میاندازد  ISI Web Of Scienceنامگذاري 

 
  ISI    در محیط Web of Scienceاستفاده از 

،عمومیجستجوي  از سه طریق Web of Scienceجستجو در بانک 
 :انجام می گیرد شرفتهیارجاعات و پ

  نشریه و آدرس، نویسنده ، موضوعاز طریق: جستجوي عمومی-1

طریق جستجوي مقاله اي که ارجاع یا رفرنس آن شخص از : جستجوي ارجاعات-2
 نویسنده یا مقاله اي دیگر باشد

از طریق جستجوي مجموعه اي ترکیبی از فیلدهاي مختلف : جستجوي پیشرفته-3
  ارجاعات و یا در کنار هم قرار دادن آنها- عناوین-نویسندگان
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اي جستجوي  سه پایگاه اصلی وجود داردکه انواع روشهWeb of Scienceدر 
 با انتخاب یکی از پایگاههاي زیر صورت  ابتداسه گانه فوق

 .گیرد می
  فهرست ارجاعات علوم  -

(SCI) Expanded( Science Citation Index Expanded 

 فهرست ارجاعات علوم اجتماعی  -

(SSCI) Social Science Citation Index 
 فهرست ارجاعات علوم انسانی و هنر -

(A & HCI) Art and Humanities Citation Index 
 

    نحوه جستجوي عمومی
این سر عنوان.  خاص که در عنوان مقاله باشد یا در کلید واژه یا چکیده یک سرعنوان -الف

 .  همراه باشدand – or – not می تواند با عملگرهاي 

 ozone and climate or not: مثال 

 دي نویسنده خاص وارد کردن اسم یک یا تعدا: نویسنده-ب
 وارد کردن اسم یک نویسنده یا گروهی از نویسندگان : گروه نویسندگان -ج
  وارد کردن عنوان کامل مجله:عنوان -د
 وارد کردن آدرس مکان یا محلی که سند علمی در آن ایجاد شده است به صورت مخفف یا :آدرس -ه

سترسی را دقیق ترکامل در مرحله آخر محدود کردن زبان و تعیین نوع مدرك، د
  می کند
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 جستجو در پایگاه ارجاعات

 :پایگاه مورد نظر ر انتخاب کنید سپس در یکی از ارجاعات اطالعات زیر را وارد نمایید
 ) نام نویسندگان مراجعه نمایید indexمی توانید به ( نام نویسنده را وارد نمایید : ارجاع نویسنده -الف
خفف یا نام کامل مجله، عنوان، شماره اختراع، یا مشخصه اي از یک مدركشامل م:  ارجاع منبع علمی-ب
  یک سال یا طیفی از سالها را وارد کنید:ارجاع مربوط به سال یا سالهاي خاص -ج
 

 جستجوي پیشرفته

 :پایگاه مورد نظر را انتخاب کنید
این عملگرها شناسه هاي  استفاده شود  Boolean Operators باید از عملگرها یا "در این روش حتما

 .فیلدهاي مختلف را نیز با هم مقایسه می کنند

 نویسنده = Auعنوان و  =  Ti فیلد "مثال
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 دریافت نتیجه جستجو
searchپس از انتخاب روش جستجو و وارد کردن کلیدواژه هاي مورد نظر روي کلید 

 .کلیک کنید و نتایج جستجو را در صفحه بعد مشاهده نمایید
دهاي یافت شده می توانند بر اساس انواع اطالعات الفبایی شوند مانند تاریخ، نام رکور

 ...نویسنده، عنوان مجله و 
 : اجازه جستجودر نمایه هاي استنادي سه حوزهISIواسط

   (sciences)بین رشته اي علوم 
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 (social sciences)علوم اجتماعی 
 .هد را مید(Arts & Humanities)هنر و علوم انسانی 

ISI Web of Science در شبکه وب  از طریق ISI Web Of Knowledge و از آدرس
 .وب زیر قابل دسترس میباشد

asp.onlinelistdb/DB/lib/٢١٣٫١٧٦٫٢٨٫٢٠://http 
 

ISIیت مدرس بر روي پایگاه در فهرست پایگاههاي الکترونیک پیوسته دانشگاه ترب
 .نمائید کلیک
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 .کلیک کنید  Web Of Science  بر روي ISI Web of Knowledgeدر پورتال 

 
سیستم بطور خودکار . در ابتداي صفحه شما میتوانید پایگاههاي دلخواهتان را براي جستجو انتخاب کنید

 .گاههاي خاصی را شما حذف کنیدهر سه  پایگاه استنادي فوق را جستجو می کند، مگر اینکه پای
 :را ببینید :Select database(s) and timespanبا حرکت عمودي موشواره به پائین صفحه بیائید تا 

 
 

 
 
 

آن پایگاه حذف .براي حذف یک پایگاه از جستجویتان روي تیک آن پایگاه کلیک نمائید
 .گاهها را حفظ کنیدالبته براي تمرین مثالها انتخاب پیش فرض همه پای. می شود

شما میتوانید براي . شما میتوانید یک بازه زمانی معین را بوسیله گزینه هائی از فهرست ذیل انتخاب کنید
مناسبترین زمان جستجو،  چند هفته اخیر یایک سال معین یا یک دوره اي از سالها ي مورد نظرتان را 

 : میکندسیستم بطور خودکار همه سالها را جستجو. انتخاب کنید
 

 

 
 



٧ 

 . کلیک کنید تاجستجو آغاز شود (General Search)بر روي دگمه جستجوي عمومی  

براي مثال (، مولف، گروه مولفان، منبع عنوان )موضوع(عنواناین گزینه شما را قادر میسازد تا بوسیله 
واژگان جستجو . د به تنهائی یا در ترکیب با یکدیگر جستجو نمائی)مولف(آدرسیا )عنوان نشریات ادواري

 .میتواند با حروف کوچک یا بزرگ وارد شوند

 جستجوي کلید واژه اي
 :در جستجوي عمومی ، این جستجو را تمرین کنید
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کلیک کنید به نحوي که مکان نما در آن دیده  TOPICدر صفحه رو به پایین در داخل جعبه  -1
 .شود

 Geography AND Archaeology : این کلمات را  در داخل جعبه تایپ کنید -2
 .بر روي دکمه جستجو کلیک نمائید -3

 
 
 

جستجو ) رکورد(سیستم بطور خودکار کلمات شما را در عنوان ، کلید واژه یا چکیده مقاالت هر پیشینه 
 .مینماید

 
 نتایج جستجو

، عنوان، جرئیات منبع وتعداد دفعات )مولفان(نتایج جستجوي شما به طور خودکار به شکل خالصه مولف 
 .ستناد شده به آن نمایش داده می شودا

 . عدد در هر صفحه نمایش داده خواهد شد10نتایج به ترتیب تاریخ معکوس از  موخر به تعداد 
خالصه اي از جستجوي شما در باالي فهرست نتایج وجود دارد که نشانگر کلمات جستجو ، هر نوع 

 .رد جستجوي شما می باشدومحدوده تاریخ معین مو) ها(محدودیت نظیر زبان، پایگاه 
 

 
 .دقیقا زیر این شماره ها میزان  نتایج جستجوي شما نشان داده شده است
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را قادر به حرکت در صفحات مختلف  این شماره ها که در باال و پائین صفحه نتایج ظاهر میشوند شما 
 .جستجو مینماید

ته ویا با پرش بین اول و آخر صفحات  ، شما میتوانید با حرکت رو به  جلو و عقب به صفحه دلخواه رف
 .یک صفحه خاص را برگزینید

 .بر روي عنوان یکی از رکوردهاي ظاهر شده براي بازیابی کامل رکورد کلیک کنید -

 
، و نام منبع اطالعاتی، نوع مدرك اصلی ،زبان اصلی  و تعداد )مولفان(با این کلیک عنوان مقاله، مولف

یک اتصال به ) تی که به این مقاله در مقاالت دیگر استناد شده باشدتعداد دفعا(دفعات استناد ي
 .رکوردهاي مرتبط،چکیده، کلید واژگان و آدرسها نمایش داده میشوند

 در باال و پائین نمایش کامل رکورد دکمه هاي وجود دارند که شما را به رکوردهاي قبلی و بعدي -
 .برده و مجددا به صفحه خالصه نمایش می برند

 
Record ١  of ٥ ١  (Set # ٥ )  

 
 

 انتخاب رکوردها براي ادامه جستجو
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براي ذخیره رکوردها از پایگاه شما باید آنها را به فهرست عالمتگذاري شده
)Marked List (شما میتوانید رکوردها را از یک رکورد کامل یا از یک فهرست . اضافه نمائید

 .خالصه عالمتگذاري کنید
 عالمتگذاري در یک رکورد کامل

در جعبه سمت راست خروجیهاي رکورد کلیک  ADD TO MARKED LISTبر روي دکمه 
 کنید

 چچچجج

 
   خالصه فهرستعالمتگذاري در یک

 .عالمتگذاري کنید) checkbox(موضوعات مورد دلخواه را با کلیک بر جعبه بررسی  -1

 
در سمت راست صفحه براي اضافه  ADD TO MARKED LIST شما باید بر روي دکمه -2

 رست عالمتگذارينمودن موضوعات به فه
  .کلیک کنید

شما میتوانید رکورد هاي مختلفی را به   هر تعداد و هر زمان به فهرست عالمتگذاري بیفزائید البته تا 
 .نمائیدهنگامی که فهرست عالمتگذاري شده را حذف ن

در باالي صفحه نمایش به شما اجازه میدهد تا )MARKED LIST(دکمه فهرست عالمتگذاري شده

  .رکوردهاي جمع آوري شده را مورد بازبینی قرار دهید
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نتایج براي حذف عالمتها از این فهرست بر روي عنوان مورد نظراز فهرست  عالمتگذاري شده خالصه 
 کلیک کنید تا صفحه کامل بیاید آنگاه بر روي

  . سمت راست باالي صفحه ظاهر شود UNMARKدکمه 

 ذخیره نتایج
 .در باالي صفحه کلیک کنید)(MARKED LISTاري شدهبر روي دکمه فهرست عالمتگذ

.این دکمه فقط وقتی ظاهر خواهد شد که شما قبال تعدادي از رکوردها را عالمت زده باشید
در ابتدا تصمیم . ه تعدادي گزینه هاي خروجی ظاهر میشونددر باالي رکوردهاي عالمتگذاري شد-2

عنوان مقاله ، مولفسیستم به طور خودکار. بگیرید که چه مقدار اطالعات میخواهید ذخیره کنید
اضافه نمائیددر هر رکورد انتخاب میکند اما شما می توانید حوزه هاي دیگري را هم وحوزه منبع را 

 .دلخواه کلیک کنید) چکیده: به طور مثال (حوزه بر روي جعبه بررسی بعدي در 

 
 

شما میتوانید ترتیبی را در نحوه ذخیره رکوردهایتان انتخاب کنید به طور مثال دسته بندي  همه مقاالت  
گروههاي عنوان منبع در همان نشریه علمی بایکدیگر،وقت زیادي از شما دربررسی منابع کتابخانه اي 

ب نمودن رکوردها در نوار ابزار پیمایش فهرست رکوردها را ببینیدوآنگاه با براي مرت.ذخیره مینماید
را  SORT،دکمه )سمت راست پائین صفحه(پیمایش  با انتخاب بر روي گزینه هاي ممکن در کنار آن

 .کلیک کنید
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براي بررسی نهائی حضور -   براي برسی خروجیها کلیک کنیدFormat For Printبر روي دکمه 

  –زه هاي انتخابی همه حو
چهار روش . بر روي دکمه رو به عقب مرورگر کلیک نمائید تا گزینه هاي خروجی مشاهده شوند-3

 :ذخیره رکوردهایتان وجوددارند
 .EndNoteپست الکترونیک، ذخیره، چاپ وصدور به نرم افزارهاي مرجع نظیر 

 

 
Email 

 
 وارد کنید  E-mail records to   آدرس پست الکترونیک خود رادر جعبه ١-
 Returnاگر شما فهرست  به فرد دیگري میفرستید ، آدرس پست الکترونیکی خود را در جعبه -2

e-mail وارد کنید، این امر دریافت کننده را مطمئن میسازد چه کسی این نامه الکترونیکی را ارسال
 .نموده و به آن پاسخ می دهد
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 .ن را بنویسیدیادداشت مورد نظرتا  Notes در جعبه -3
 . آن را ارسال کنیدE-MAIL با کلیک بر روي دکمه -4
 

 ذخیره
  .کلیک کنید  Save to File بر روي دکمه -1

 
اگر آن ظا هر نشد(کلیک کنید Saveیک جعبه گفتگوي بارگذاري فایل ظا هر خواهد شد، بر روي  -1

 )دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال کنید
 .یک نام فایل تایپ کنید و مقصدي را که میخواهید فایل را در آن ذخیره کنید انتخاب کنید -2
  .دید برگرMarked Listکلیک کنید تا به   Backبر روي دکمه  -3

 
 چاپ

 :براي چاپ نتایج
 . کلیک کنید FORMAT FOR PRINTبر روي دکمه  -1
 . کلیک کنید PRINT بر روي دکمه -2
 .  برگردیدMarked Listکلیک کنید تا به   Back بر روي دکمه -3
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 عملگر هاي جستجو
هاي مناسب به شما  انتخاب کلید واژه. است هایی راي پیدا کردن هر هر مطلبی نیاز به تایپ کلید واژهب

 .دلخواه خود برسید کمک خواهد کرد به سرعت به نتیجه
عنوان کلمات کلیدي به کار  توانید بهاما این کلمات کلیدي را چگونه انتخاب کنیم؟بهترین کلماتی که می

معموال اینگونه کلمات در عنوان و یا متن .مبحث است ها و نامهاي تخصصی یک حوزه علمی یا برید واژه
تر باشند نتایج جستجو به هر چقدر این کلمات تخصصی.سایتها بکار میروند مقاالت و یا صفحات وب
  .تر خواهد بود درخواست شما نزدیک

هاي بکار گرفته در آن جنبه  که چندان تخصصی نیست و یا واژه  که بدنبال مبحثی میگردیددر صورتی
انتخاب کنید حتی به  رود را میتوانید کلماتی که احتماال در عنوان مطالب یا صفحات بکار می عمومی دارد

انتخاب و براي مقاله است را به صورت کامل   صورت پیشرفته تر میتوانید یک جمله را که احیانا عنوان
 .جستجو وارد کنید

  فرمول جستجو) الف 
کاربر به وسیله یک کلمه یا مجموعه اي از کلمات درخواست اطالعاتی خود را به سیستم اعالم می کند

 .که به آن فرمول جستجو گفته می شود

 عملگرها)ب
کاربر میتواند بین کلمات و واژه هایی که براي  ) NOT,OR,AND( با استفاده از این عملگرها       

دي است عملگر منطقی نما. یک ارتباط منطقی برقرار کند , بیان درخواست اطالعاتی خود برگزیده است
با استفاده از . که براي مشخص کردن رابطه منطقی بین دو مقدار یا مفهوم مورد استفاده قرار می گیرد 

 میتوان محدوده مدارك مورد نظر را افزایش و با استفاده از عملگر منطقی ORعملگر منطقی 
AND,NOT این عملگرها توضیح داده شده اند .  نیز محدوده آن را کاهش داد. 
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  AND و یا + و یا  و  رعملگ

جستجوگر تعیین کنید که به دنبال  استفاده از این عملگرها و استفاده از آن در کنار دو واژه میتوانید براي با
) . در واقع واژه اول و واژه دوم در محتواي صفحات باشند) صفحاتی بگردد که دو واژه فوق در آنها باشد

عملگر خواهید   کنار هم بنویسد نیز نتیجه اي مشابه با استفاده از این و  با فاصله ها را در صورتی که واژه
باشد بنابراین معموال نیازي به استفاده از این عملگر نمی.داشت
فرهنگ   ، ایران و فرهنگ  و یا    iran+culture ، iran and culture ، iran culture مانند
   ایران

 OR   ویا |  ویا  یا   عملگر

جستجوگر تعیین کنید که به دنبال  ده از این عملگرها و استفاده از آن در کنار دو واژه میتوانید براياستفا با
در واقع واژه اول یـا واژه دوم در محتواي صفحات (آنها باشد  صفحاتی بگردد که یکی از دو واژه فوق در

  . باشند

 ایرانیان یا ایران   و یا iran or iranian و یا iran | iranian مانند

 
 ANDNOT   ویا  ونه   عملگر

مشخص باشد  از این عملگر به شما توانایی جستجوي صفحات وبی را میدهد که در آن یک واژه استفاده
 .اول باشد اما واژه دوم نباشد در واقع واژه.( صفحه شامل یک واژه بخصوص نباشد اما محتواي آن

 فارسی هون  ایران   ویا iran andnot farsi  مانند
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 Sameعملگر 
این عملگر براي جستجوي عبارتی یک واژه که درتقاطع یک جمله قرار گرفته ویا  مجاور آن باشد  بکار 

 .می رود

 جستجوي ترکیبی

اگر براي مثال رکوردهاي زیاد یا کم یافته اید با .شما میتوانید کلید واژه هاي جستجو را با هم ترکیب کنید
وقتی جستجوي شما انجام گرفته باشد ،عبارتها و . به نتایج جدیدي میرسیدترکیب آن جستجوهاي قبلی 

 . وجود دارد SEARCH HISTORYکلیه جستجوها و دفعات آن در محل

 . کلیک کنیدSearch History بر روي دکمه -1

 
 .تاریخچه جستجوي شما در وضعیت فوق گذشته جستجوهاي شما را نشان میدهد -2

عالمتگذاري داخل مربع . نتایج  جستجو را بطور اخص نشان میدهدترکیب دو جستجو در واقع  -3
جستجوي ترکیبی ببار AND درسمت چپ و سپس عالمتگذاري داخل دایره

 :می آورد



١٧ 

 

 
 .کلیک کنید  3  براي مشاهده نتایج ترکیبی بر روي مربع شماره -4



١٨ 

 جستجوي پیشرفته
 تجزیه وتحلیل نتایج
در اولین . دو مثال در پائین آورده شده است. ازه جستجو وتجزیه و تحلیل نتایج میدهدویژگی تجزیه و تحلیل به شما اج

 .می یابید Globalization AND Identityمثال شما می توانید مقاالتی درباره 
تنتایج بدست آمده را تجزیه و تحلیل کنید و باالترین موسسا) Name Institution(حاال شما با استفاده از نام موسسه 

 .را ارزیابی کنید

 .کلیک کنید تا به صفحه اصلی جستجو بروید   GENERAL SEARCHبر روي دکمه  -1
اگر شما پایگاه و تاریخ رابه گونه دیگري تنظیم نموده بودید  میتوانید با کلیک بر روي دکمه  -2

CHANGE SETTING دهیدآنها را تغییر . 
کلمات زیر را در جعبه عنوان   TOPIC تایپ کنید :                                                                          -3 

Globalization AND Identity 
 .   کلیک کنیدSEARCHبر روي دکمه جستجو  -4

 .ت راست صفحه کلیک کنیددر سم    ANALYSE     سپس بر روي دکمه-5
 انتخاب کنید" :Rank the records by" را در قسمت "Institution Name"آنگاه نام موسسه -6

 .شمامیتوانید گزینه نمایش و تعداد نتایج را وهمینطور شمارش رکوردها یا رکورد هاي انتخابی تنظیم نمائید
 .کلیک کنید  بر روي دکمه  -7

فهرستی که در ادامه می آید به شما  میگوید که کدام موسسات بیشترین مقاالت را در حوزه موضوعی شما  -8
در مربع مقابل موسسه اي که بیشترین میزان نتا یج را نشان میده عالمت تیک بزنید و بر روي نمایش . نوشته اند
رست از تمام مقاالتی که  بوسیله این موسسه نوشته کلیک کنید تا فه VIEW RECORDSرکوردها  
 :شده ببینید



١٩ 

 
کلیک کنید تا به قسمت تجزیه و تحلیل برگردید و یا با کلیک بر  BACK to Analysis  بر روي   -9

 mobile phones and "در مثال دوم زیر شما میتوانید مقاالتی را در خصوص .به نتایج جستجویتان برگردید

electromagnetic " این به شما . با تعیین عنوان نشریه اي که بیشترین رکوردها را داشته باشد، پیدا کنید2000 از سال
 .شاخصی میدهد که کدام نشریات بیشترین مقاالت را در حوزه موضوعی شما منتشر میکنند

 . کلیک کنید تا به صفخه اصلی جستجو بروید  GENERAL SEARCH بر روي دکمه -10
 اگر شما پایگاه و تاریخ رابه گونه دیگري تنظیم نموده بودید  میتوانید با کلیک بر روي دکمه  -11

CHANGE SETTING  را در گزینه تاریخ انتخاب کنید2000-2005آنها را تغییر دهید،براي مثال سال. 
 
 Globalization AND Identity: تایپ کنید) (TOPIC را در جعبه عنوان کلمات زیر -12

 .   کلیک کنیدSEARCH  بر روي دکمه جستجو -13

 .در سمت راست صفحه کلیک کنید    ANALYSE         سپس بر روي دکمه -14
شما می .  انتخاب کنید" :Rank the records by" را در قسمت "source title" آنگاه  عنوان منبع  -15

 .توانید گزینه نمایش و تعداد نتایج را وهمینطور شمارش رکوردها یا رکورد هاي انتخابی تنظیم نمائید
 
 



٢٠ 

 
 

 .کلیک کنید   بر روي دکمه -16
مقاالت را در حوزه موضوعی شما نوشته  فهرستی که در ادامه می آید به شما  میگوید که کدام  نشریات بیشترین -17
در مربع مقابل  نشریه اي که بیشترین میزان نتا یج را نشان میده عالمت تیک بزنید و بر روي نمایش رکوردها  . اند

VIEW RECORDS  کلیک کنید تا فهرست از تمام مقاالتی که  بوسیله این  نشریه  نوشته شده
 :ببینید

 
کلیک کنید تا به قسمت تجزیه و تحلیل برگردید و یا با کلیک بر  BACK to Analysis  بر روي   -18

 .به نتایج جستجویتان برگردید 



٢١ 

 جستجوي ارجاعی
بجاي  استفاده از جستجوي  کلید واژگان موضوعی نام . جستجوي  ارجاعی یک روش جایگزین جستجوي مقاالت است

ولف یا نشریه ، امکان جستجو براي مقاالتی که به مقاله یا مقاالت معینی که توسط مولف خاصی نوشته  و ارجاع شده م
این موضوع دلیل نامگذاري  را به پایگاه استنادي روشن میسازد زیرا شما میتوانید درمنابع استناد شده . باشد، وجود دارد 

 .جستجو کنید
وهش  و چگونگی تکامل موضوع را تا آن مرحله ردیابی کنید ومقاالت دیگري را در همینطور شما میتوانید خط پژ

 .همانموضوع بیا بید
 :مقاله زیر را مالحظه نمائید

 
 :جستجوي استنادي را براي مقاالتی که بعد از آن تاریخ به این مقاله فوق ارجاع داده اند مرور می نمائیم

 

 که  در تطابق بامنبع شما قرار دارد شناسائی استنادات در پایگاهی -:نکته
 .    در باالي صفحه کلیک کنید CITED REF SEARCH      بر روي دکمه -1
 Imanishi      :تایپ کنید CITED AUTHOR در جعبه  -2
 2001: تایپ کنیدCITED YEAR   در جعبه -3

 :ا ببینیدکلیک کنید وفهرست منابع ر SEARCHبر روي دکمه 

 



٢٢ 

 
 

 .منابع مورد نظر را با تطبیق بر روي نام و نام خانوادگی و نام نشریه کلیک نمائید
چند نقطه . نشان میدهد چه تعداد مقاله در آن پایگاه به آن مقاه ارجاع شده است TIMES CITED ستون: توجه

اگر مقاله اي با رنگ آبی نمایش . جود داردقبل از  شاخص نام مولف نشان میدهد مولف دیگري با همین نام در پایگاه و
 .در سمت راست میتوان رکورد را مشاهده نمود VIEW RECORDداده شود با کلیک بر روي 

 
 

 


