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Science Direct



یات این ناشر کتاب ها و نشرتمام متن این پایگاه اطالعاتی یکی از محصوالت ناشر الزویر است که دسترسی به •
.را برقرار می کند

باید اشتراک برای ورود به این پایگاه اطالعاتی نیازی به اشتراک نیست، با این حال برای استفاده از تمام محتوا•
.آن را خریداری کرد

• www.sciencedirect.com

:دانشگاهکتابخانه دیجیتال یا از طریق •

http://www.sciencedirect.com/
http://diglib.dums.ac.ir/


Science Directحوزه های موضوعی 

• Physical Sciences and Engineering

• Life Sciences

• Health Sciences

• Social Sciences and Humanities



•Topic pages مفهومی و مرور موضوعات را ارائه می دهدتعاریف.

• https://www.sciencedirect.com/topics/index?searchPhrase=cancer

https://www.sciencedirect.com/topics/index?searchPhrase=cancer


.شویدRegistreدر پایگاه ... برای استفاده از خدماتی از قبیل ذخیره جستجو، اطالع رسانی و•

..وScopus،ClinicalKey،Mendeleyقبیلازالزویراطالعاتیهایپایگاهسایردراینازپیشاگر•
RegisterقسمتازتوانیدمیهمپسوردویوزرنیمهمانازاستفادهباایدشدهSign inواردپایگاهاینبه

.شوید







:رایج ترین عملگرها

AND :جمع منطقی، اشتراک کلیدواژه هاعملگر

OR :اجتماع کلیدواژه ها

NOT : تفریق منطقی

.قرار می دهیم)""(Quotationبرای جستجوی یک عبارت آن را در (: phrase search)جستجوی عبارتی •









• https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive




In press:

• Pre-proofs

• Corrected-proofs

• Uncorrected-proofs

• Withdrawn





ISI 
Web of Science



•Institute for Scientific Information (ISI)

Eugeneتوسط1960سالدرعلمیاطالعاتمؤسسه• Garfieldتأسیسفیالدلفیاآمریکا،متحدهایاالتدر
.شد

.واگذار شدThomson Reutersبه شرکت 1992در سال •

.واگذار گردیدAnalytics Clarivateبه شرکت2016و در سال •

وندکمیتولیدتخصصیهاینمایهنماید،میاقدامعلمیانتشاراتومقاالتسازینمایهبهمؤسسهاین•
.دهدمیارائهاستنادیهایتحلیل



تعاریف

(Index)نمایه •
ضبطاطالعاتهرگونهیاومدارکازایمجموعهمحتوا،متن،یکبهمنظمهدایتبرایاستایوسیلهنمایه
موقعیت،مشخصارجاعینظاموخاصشیوهازاستفادهباوباشدشدهمرتبالفباییشکلبهمعموالکهایشده

.دهدنشاناطالعاتبازیابیدررامطلبهرمحلو

(Reference)مأخذ •
منبعرهبهکلیطوربه.استشدهاستنادآنبهاستفادهموردمدرکدرکهمنبعیککتابشناختیتوصیف

.شودمیگفتهاطالعات

(Citation)استناد
وانندگانخبرایپیگیریوفهمقابلویافتهساختارایشیوهبهمرتبطهاینوشتهسایربهارجاعیاقولنقل

.است



Cited)استنادیمنبع Reference)
.باشدگرفتهقراردیگرنویسندگاناستنادموردکهمدرکی

Times)استنادمواردشمار Cited)
.انددادهقرارخودمنابعفهرستدرراآنواندکردهاستناداینوشتهبهکهدفعاتیتعداد



ISIپایگاه های تولید شده توسط 

• ISI Web of Knowledge

• ISI Web of Science (WOS)

• Incites

• Journal Citation Reports (JCR)

• Essential Science Indicators (ESI)



WOSاز نظر نوع پایگاه اطالعاتی در دسته های زیر قرار می گیرد:

(:General Databases)اطالعاتی عمومیپایگاههای .1
Medline: در حیطه علوم پزشکی مانند-

ISI web of science, Scopus: در حیطه تمامی علوم مانند-

:مانند( Citations Databases)پایگاههای استنادی . 2

ISI Web of science       

Scopus       

Google scholar       

:مانند( Bibliographic Databases)پایگاههای کتابشناختی . 3

PubMed       ،Scopus ،ISI Web of science



Web Of Science core collection

• Science Citation Index Expanded (نمایه استنادی علوم)

• Social Science Citation Index (نمایه استنادی علوم اجتماعی)

• Arts & Humanities Citation Index (نمایه استنادی هنر و علوم انسانی)

• Emerging Sources Citation Index

• Conference Proceeding Citation Index

• Book Citation Index





WOSدسترسی به •

Webپایگاهdiglib.dums.ac.irآدرسبهدانشگاهدیجیتالکتابخانهطریقاز Of Scienceانتخابرا
:کنید



WOSایجاد حساب شخصی در •

نهمیباتوانیدمیآنازبعدکنید،میتعریفراخودشخصیحسابپایگاهدردانشگاهIPباکههنگامی•
.کنیداستفادهآنامکاناتازوشدهوصلپایگاهبهمنزلدرپسوردویوزرنیم





WOSجستجو در 

:جستجو به چند شکل امکان پذیر است

جستجوی پایه

جستجوی استنادی

جستجوی پیشرفته

جستجوی نام نویسنده



:محتوایی که تحت اشتراک موسسه ما قرار دارد و جستجو در آن انجام می شود



عملگرها•
.مکه پیش از این توضیح داده شد از عملگرهای زیر می توانیم استفاده کنیbooleanعالوه بر عملگرهای •



صفحه نتایج





جستجوی استنادی





Journal Citation Reports (JCR)





WOSبررسی نمایه شدن یک مجله در 
• http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1550-

7416

:نمایه شده استISIیکی از این نمایه ها وارد شده باشد مجله در coverageدر صورتی که در قسمت •

• Science Citation Index Expanded (نمایه استنادی علوم)

• Social Science Citation Index (نمایه استنادی علوم اجتماعی)

• Arts & Humanities Citation Index (نمایه استنادی هنر و علوم انسانی)

:به آن ها تعلق نگرفته و در دست بررسی هستندImpact Factorاین نمایه معرف مجالتی است که هنوز •

• Emerging Sources Citation Index

استفاده از سامانه منبع یاب•

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*1550-7416


Essential Science Indicators (ESI)




