داوشکذٌ پرستاری الیگًدرز

راَىمای استفادٌ از Web of Science

حسیه فقیُی
کارشىاس کتابذاری ي اطالع رساوی پسشکی
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یکی از ثسرگتریه پبیگبَُبی اطالعبتی ثب مقبالت ثعیبر معتجرر رر ظر ب ثریه
المللی شبمل َساران مىجع از مجالت ،ثجت اختراعبت ،مترًن علرًز زیعرتی از
مىبثع ية ي ریگر رارٌَبی علمی اظت .آشىبیی ثب اظتفبرٌ از ایه پبیگبٌ شمب را
ثٍ اظتفبرٌ از َساران مجلٍ ي مىجع علمی معتجر متظل می کىد.
ثرای اظتفبرٌ از ایه پبیگبٌ اثتدا يارر ظبیت کتبثخبوٍ ریجیتبلی پسشرکی شرًید
ثرررای اتظرربر آررض زیررر را رر وررًار آررض ایىتروررت اکع ر لًرر Internet
 )Explorerيارر کىید :

www.inlm.org
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طفحٍای ثٍ شکل زیر ثبز میشًر:

My Athens

وارد کردن وام کاربری و
کلمً عبور

شکل1
َمبو ًر کٍ رر شکل  1مشخض شدٌ وبز کبرثری  )User nameي کلمٍ
عجًری  )Passwordکٍ قجال ثب ثجت وبز رر ایه ظبیت رریبفت کررٌاید را
يارر کىید .ظ ط ريی گسیىٍ  My Athensرر مىًی ثبالی طفحٍ کلیک
کىید .طفحٍ زیر ثبز میشًر:
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شکل2
رر پبییه َمیه طفحٍ گسیىٍ  Web of Knowledgeرا اوتخبة کىید:

Web Of Knowledge

شکل3
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رر طرفحٍ زیرر ريی گسیىرٍ Go to ministry of Health –IR IRAN
 login Page-کلیک کىید:

روی ایه گسیىً کلیک
کىیذ:

شکل4
رر طفحٍ زیر ثبز وبز کبرثری ي کلمٍ عجًر خًر را يارر کىید:

شکل5
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طفحٍای ثٍ شکل زیر ثبز میشًر:
باز کردن نوار پیمایشی و مشخص
کردن محل استقرار کلیذ واژه در
مقالو :
: Topicکلیذواژه در عنوان و
چکیذه
 :Titleکلیذواژه در عنوان

ورود
کلیذ
واژي
()2

ورود
کلیذ
واژي
()2
ورود
کلیذ
واژي
()3

شروع جستجو
مشخص کردن محذودي زماوی

شکل 6
ایه طفحٍ اطلی جعتجً رر پبیگبٌ  ISIیب  Web of Scienceمری ثبشرد.
ثرای جعتجً رر ایه پبیگبٌ کبفیعت تب کلید ياشٌَبی مرًرر وررر را رر محرل
جعتجً يارر کىید .رر َر محل فقر یرک کلیردياشٌ يارر کىیرد .تًتریحبت
ثیشتر را رر شکل ثبالمی ثیىید.
ثعد از ایىکٍ ريی کلمٍ  saveکلیک کررید وتربی جعرتجً را ثرٍ شرکب زیرر
مشبَدٌ می کىید:
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شکل)7
7

تًتیحبت مرثًط ثٍ شمبرٌَبی وشبن رارٌ رر تظًیر را ثرٍ تفیریل رر پربییه
شرح رارٌ شدٌ اظت:
 .1عىًان مقالٍ :عىًان کبمل مقبلٍ ثرای َر وتیجٍ جعتجً
 .2وام وًیسىذٌ یا وًیسىذگان مقالٍ
 .3مشخصات وشر :شبمل مجلٍ مرثًط ،ريرٌ ي شمبرٌ ي ظبر وشر
 :Times Cited .4تعدار رفعبتی کٍ ثٍ ایه مقبلٍ اظتىبر کررٌ اود .راَری
ثرای تعییه اعتجبر مقبلٍَ .ر چٍ تعدار وفراتی کٍ ثٍ ایه مقبلرٍ اظرتىبر
کررٌ اود ثیشتر ثبشد وشبودَىدٌ اعتجبر ثیشتر مقبلرٍ اظرت .الجترٍ ثبیرد
تًجٍ راشتٍ ثبشید کٍ ایه معئلٍ ثٍ ظبر وشر ویس ثعتگی رارر .ممکره
اظت مقبلٍ ظبر َ 2009یچ اظتىبری رریبفت وکررٌ ثبشد ایه رلیل ثرر
ثی اعتجبری مقبلٍ ویعت .ثب کلیک ريی عدر وًشتٍ شدٌ ريثرٍريی ایره
گسیىٍ میتًاوید تمبز مقبالت یب مىجعی را کٍ ثٍ ایه مقبلٍ اظتىبر کررٌ-
اود را ثب اطالعبت کبمل مشبَدٌ کىید .حتی رر مرًارری مریتًاویرد ثرٍ
مته کبمل آوُب ویس رظت یبثید.
 :Full Text .5وشبن رَىدٌ ایه اظت کٍ ایه مقبلٍ ثٍ طًرت تمبز مرته
رر ایىجب ثٍطًر معتقیم رر اختیبر شمبظت.
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 :Print .6ثب اوتخبة مقبلٍ میتًاوید کٍ ایه مقبلٍ ثٍطرًر معرتقیم چربح
کىید
 :Email .7ثب اوتخبة مقبلٍ رلخًاٌ میتًاوید ایه مقبلٍ را ثرای خرًر ي یرب
َمکبراوتبن ایمیل کىید.
 : Add to Market List .8ثب اوتخبة ایه گسیىٍ میتًاوید مقبلٍ خًر را
ثٍ یک فُرظت وشبن رار اتبفٍ کىید .ثٍ ایه ترتیت ثعد از ایه رر َرر
جب کٍ ثب کلمٍ کبرثری ي رمس عجًر يارر ایه پبیگبٌ شًید میتًاوید ایره
مقبالت اوتخبثی را رر لیعت وشبودار خًر ثجیىید.
 :Save to EndNote Web .9ثررای اظرتفبرٌ معرتقیم از وررز افرسار
 Endnoteي ذخیرٌ مقبالت مرر ورر خرًر مری تًاویرد از ایره گسیىرٍ
اظتفبرٌ کىید .ایه ورز افسار ثروبمرٍ ای ثررای فُرظرتوًیعری خًرکربر
مىبثع ثرای اظتىبر میثبشد.
.10

تىظیم وتایج پژيَش بر اساس وظر شمما :شرمب مریتًاویرد

مقبالت خًر را را ثر اظبض گسیىٍ َبی خبص مرتت کىید .ثب اظرتفبرٌ از
ایه گسیىٍ میتًاوید مقبالت را ثر اظربض تربری وشرر Publication
 ،)Dateتعدار رفعبتی کٍ مقبلٍ مًرر اظتىبر ياقع شدٌ اظت (Times
 ،Citedمیررسان ارتجرربط مقبلررٍ ثررب کلیررد ياشٌَرربی مررًرر ورررر
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شمب  ،)Relevanceالفجبی وربز اير وًیعرىدٌ  ،)First Authorي
الفجبی مجلٍای کٍ مقبلرٍ رر آن چربح شردٌ اظرت.)Source Title .
کبفیعت وًار پیمبیشی را ثبز کىید تب ایه مًارر را ثجیىید .شکل

شکل)8
.11

ثب ایه گسیىٍ میتًاوید شمب رر میبن وتبی جعتجًی خًر ريثبرٌ

ثٍ جعتجً ث ررازید .رر ياقع شمب

می تًاوید جعتجًی خًر را ثرب

کلید ياشٌَبی ریگر خبصتر کىید .ثٍ طًر مثبر شرمب اثتردا جعرتجًی
خًر را ثب  Blood Cancerشريع کررٌاید .يلی رر ارامٍ می خًاَید
کٍ جعتجًی خًر را رر َمیه وتبی

ثرٍرظرت آمردٌ ثرٍ ظررطبن

پريظتبت  )Prostate Cancerمحدير کىید .کبفیعرت ایره کلیرد
ياشٌ را رر جبیگبٌ مشخض شدٌ رر شمبرٌ  11يارر کىید ي ایىتر را ثسوید
یب ريی گسیىٍ Searchکلیک کىید .ررخًاظت شمب اجرا میشًر.
شمب امکبن تظفیٍ وتبی ثٍ رظت آمردٌ  )Refineرا ثرٍ شرکل ریگرری َرم
رارید .ثب اظتفبرٌ از گسیىٍ َبی  15 ،13 ، 12ي  16میتًاوید وتبی خًر را ثرٍ
طجقرررربت عرررربز Categories

 ، )Generalطجقرررربت مًتررررًعی
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 ، )Subject Categoriesمررردارا خررربص ، )Document Types
وًیعىدگبن خبص  )Authorsمحدير کىید .حتی گسیىٍ َربی ریگرری ویرس
مثل مىجع خبص ویس میتًاود ثٍ شمب کمک کىد ترب محرديریتُبی ثیشرتری را
اعمبر کىید.
عملکرر ایه گسیىٍَب ثٍ ایه شکل اظت کرٍ يقتری ثرر ر ريی عالمرت مثلثری
شکل کىبر َر گسیىٍ کلیک می کىید تغییررات مررتج ثرب آن گسیىرٍ ثرر ريی
وتبی جعتجًی شمب اعمبر مریشرًر .مرثال ثرب اوتخربة گسیىرٍ طجقربت عربز
 )General Categoriesثرای شمب مشخض میشًر کٍ مقبالت جعرتجً
شدٌ ثرای شمب رر چٍ طجقبتی جبی رارود.

شکل)9
َمبو ًر کٍ رر شکل َم مشبَدٌ میکىید ثرب اوتخربة گسیىرٍ فرًخ مشرخض
شدٌ کٍ مقبالت جعتجً شدٌ ثرای شمب رر ري طجقٍ مًترًعی قررار رارورد ي
تعدار َر کداز ویس مشخض شدٌ اظت .یب ثب اوتخبة گسیىرٍ طجقربت مًترًعی
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 )Subject Categoriesثرای شمب مشخض میشًر کٍ وتربی جعرتجًی
شمب رر کداز طجقٍ مًتًعی خبص قرار رارر.

شکل )10
َمبو ًر کٍ رر شکل میثیىید مشخض شردٌ کرٍ وتربی جعرتجًی شرمب رر
مًتررًع آوکًلررًی شرربمل  35مقبلررٍ  ،رر راریًلررًصی ،پسشررکی َعررتٍای ،
تظًیرثرراری پسشکی شبمل  12مقبلٍ  ،رر يراثت ي شوتیک شبمل  6مقبلٍ ي رر
َمبتًلًشی شبمل  6مقبلٍ میثبشد .اگر ثخًاَید فق مقبالت مرثرًط ثرٍ یرک
حًزٌ مًتًعی مثال فق آوکًلًشی راثجیىیرد مریتًاویرد رر ثربکط کىربر آن
کلیک ي گسیىٍ  Refineرا اوتخبة کىید .ثعد از اعمربر تغییررات شرمب فقر
مقبالت مرثًط ثٍ حًزٌ آوکًلًشی را مشبَدٌ خًاَید کرر .ثرٍ ایره ترتیرت رر
مًرر َمٍ گسیىٍَب میتًاوید وتبی خًر را پبالیش کىید.

12

اظرتفبرٌ از ظربیت  ISIیرب  Web of Scienceشریریىی یرک جعرتجًی
تخظظی را ثٍ شمب وشبن میرَد .ایه راَىمب ثٍ شمب کمک میکىد ترب مبوىرد
یک متخظض ثٍ جعتجً ث ررازید ي ثُتریه وتبی را ثٍرظت آيرید.
تکرار مراحل ثٍ شمب کمک میکىد کٍ رر آیىدٌ ثدين ویبز ثرٍ ایره راَىمرب رر
ایه پبیگبٌ ثٍ جعتجً ث ررازید.
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