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About ScienceDirect 

 ScienceDirect is home to almost one-quarter of the 

world's peer-reviewed full-text scientific, technical and 

medical content. Over 15 million researchers, health care 

professionals, teachers, students and information 

professionals around the globe rely on ScienceDirect as a 

trusted source of nearly 2,500 journals and more 

than 26,000 book titles.  
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http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect
http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect


 ScienceDirect supports research and education with 

interactive elements in articles such as audio, video, 

graphs, tables and images, and offers tools so users can 

keep current with research trends. 

 With over 12.6 million content pieces available 

including pre-publication articles and open access content 

from Elsevier journals. 
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http://www.elsevier.com/librarians/open-access-options


Empower your Search by ScienceDirect  
 

 Read content your way in HTML and PDF formats 

 Enhance understanding with audio, video and supplementary materials 
submitted by authors 

Connect directly to contextual  information embedded in full-text 
articles, including NextBio, PANGAEA, Scopus and Reaxys 

Get advanced access to peer-reviewed  articles accepted for publication 
through Articles in Press 

Dynamic reference links lead from  bibliographic references to abstracts 
or the full text of cited articles 
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http://www.nextbio.com/b/nextbioCorp.nb
http://www.pangaea.de/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys


Find graphs, tables, videos and photos by using the dedicated image 
search 

Save time by personalizing features that  save, edit, re-run and 
combine searches 

Stay current with new content on ScienceDirect by signing up to 
receive Alerts and RSS feeds 

Organize your research, create  bibliographies, find relevant papers, 
collaborate with others online and more  with Mendeley - up to 4GB 
storage is free 
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http://www.mendeley.com/
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، در این پایگاه ثبت نام  ScinceDirectجهت استفاده از خدمات زیر در 
 :  کنید

 
 برای رخیرٌ کردن جستجًَا -1 

  

 ...، جستجً، مًضًع (مىبع)جُت ردیابی یک مجلٍ  Alertبرای ساخت  -2 
  

 Faviorateتشکیل مجمًعٍ ای از مجالت دلخًاٌ ي ثبت آن در لیست  -3 
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ورود و ثبت انم در 

ScienceDirect 

 Notبرای ساخنت حساب اکربری در این پایگاه، گزیيو 

Registered سپس فرم منایش داده صده در . را اهتخاب منایید

 .  اسالید  بؼد را تمکیل منایید
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 :ScienceDirectروش های جستجو در 

  Quick Searchجستجًی سریع  -1 

  

  Advanced Searchجستجًی پیشرفتٍ  -2 

  

 Expert Search  جستجًی تخصصی -3 
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.  ورود بو پایگاه و اس تفاده از اماکانت پیش بیین صده

 .  ىا هزی در این قسمت صورت می گرید Alertتيظامیت 
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Quick Search:  
جس تجوی رسیع، ساده ترین و رسیع ترین روش 

در این قسمت می توان یک جمهل، . جس تجو است

 .  مقاهل ای کتاب را مورد جس تجو قرار داد
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Advanced Search: 

 روی بر فرض پیش ظور بو پیرشفتو جس تجوی 

 را جس تجو توان می اما .دارد قرار منابع متام جس تجوی

 ىا غکس و مرجع منابع ىا، کتاب جمالت، جس تجوی بو

   .کرد حمدود ویدئوىا و
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Expert Search: 
 این اب است، پیرشفتو جس تجوی بو صبیو ختصیص جس تجوی 

 ىای دس تورالؼمل بو توجو اب ختصیص جس تجوی در کو تفاوت

 یک جس تجوی بو توان می Search tips قسمت در صده ارائو

 ابیس یت اکربر خود ختصیص جس تجوی در  و پرداخت مه غبارت

 هوع تياسب بو را(AND, OR, NOT) بویل معلگرىای

   .کيد وارد جس تجو
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پس از وارد کردن فرمول جس تجو و اجرای آ ن، اماکن پاالیش 

جس تجو و اغامل حمدودیت ىای جدید در این قسمت وجود 

می توان هتاجی بو دست آ مده را بر حسب سال اهتضار . دارد

منترش کييده س يد، هوع س يد ( جمهل، کتاب)منبع، غيوان منبع 

. و حوزه موضوغی حمدود کرد( مقاهل، کتاب)  
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 می (Access types) دسرتیس هوع اهتخاب اب

   .کرد حمدود دسرتیس هوع بو توجو اب را  هتاجی توان

  حسب بر توان می را آ مده دست بو هتاجی Relevance اهتخاب اب

   .کرد مضاىده ىزویل صورت بو «بیضرت ارتباط ای اهتضار زمان»



در صفحه نتایج جستجو در مقابل هر عنوان آیکون هایی مربوط به نوع دسترسی مشاهده می شود که معنی هر  

 :  کدام از این قرار است

 
 بٍ معىی امکان دسترسی آزاد ي بذين پردخت حق عضًیت یا اشتراک بٍ مقالٍ یا سىذ است؛◦

 
 
 
 

 است؛( IPبر اساس )بٍ معىی داشته اشتراک ي امکان دسترسی بٍ مقالٍ یا مىبع تًسط کاربر 
 
 
 
 
 

 .  بٍ معىی عذم دسترسی بٍ مقالٍ یا مىبع است ي برای تُیٍ، بایذ آن مقالٍ یا سىذ را خریذاری ومًد
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 اب ... و سازمان جمهل، یک ، هویس يده انم روی بر کردن لکیک اب

  اظالػات و آ اثر سایر بو توان می Hyperlink اکربرد بو توجو

   .ببینید بؼد اسالید در را ىا مثال .ایفت دست او اکمل .

صفحو مربوط بو یکی از 

 هتاجی جس تجو

 این اب مضابو مقاالت Recommended articles اهتخاب اب

   .صوهد می ابزاییب مقاهل

 مقاهل بو کييده استناد مقاالت Citing articles اهتخاب اب

   .صوهد می ابزاییب حارض
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اماکن مضاىده مقاالت استناد کييده 

 بو یک مقاهل خاص 
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 یک تفضییل اظالػات مضاىده اماکن

 آ ن توسط صده منترش آ اثر و هویس يده

   هویس يده
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 یک تفضییل اظالػات مضاىده اماکن

 آ ن صده منترش ىای صامره و جمهل
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Export اماکن ارسال اظالػات ،

کتابض ياخیت هتاجی جس تجو ای یک منبع 

خاص را بو ىرم افزارىای رفروس هوییس 

 .  فرامه می اورد Endnoteماهيد 
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  تيظمی اماکن اکربری، حساب قسمت در

Alert این :دارد وجود Alert اسالید در ىا 

   .اهد صده مؼریف بؼد

 آگاهی رسانی مجله یا کتاب

 آگاهی رسانی موضوع

 آگاهی رسانی جستجو



 چیست؟  (Alert)رسویس آ گاىی رساین : ایدآ وری

 Alert  کردى فؼال با ٍ شَد هی فؼال دایرکت سایٌس در ًام ثبت ًیاز پیش با کِ است سرٍیسی 
 کاربر کِ هَاردی ٍ شدُ افسٍدُ هٌابغ با ارتباط در خَد ّای تازُ دایرکت سایٌس سرٍیس، ایي

 .کٌد هی ارسال کاربر ایویل بِ را  است کردُ تؼیي
  
   : دایرکت سایٌس Alert اًَاع    
 alerts series-book and Journal: ایي تٌظین با Alert، از شوارُ یک اًتشار زهاى در 

  کتاب، هجوَػِ از هجلد یک یا هجلِ، یک از اًتشار حال در هقالِ یک یا خاص ای هجلِ
  .شَد رساًی آگاّی کاربر ایویل بِ آى اطالػات
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 alerts Topic: ایي  تٌظین با Alert، هَرد خاص، هَضَػاتی حاٍی کِ هقاالتی اطالػات 
   .شَد هی ارسال اٍ ایویل بِ باشٌد، کاربر ػالقِ

  
  
 alerts Search: تٌظین با Alert پایگاُ بِ کِ جدیدی هدارک اطالػات ،جستجَ فرهَل یک 

   .شَد هی ارسال اٍ ایویل بِ باشٌد کاربر شدُ ذخیرُ جستجَی فرهَل با هطابق ٍ شًَد هی اضافِ
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 RSSاستفاده از 
 صًرت در ي مرتب طًر بٍ را جستجً فرمًل یک اطالعات ویس، RSS از استفادٌ با تًان می 

  .کرد دریافتٍ جذیذ مذرک یک ایجاد

  :یادآيری 

 RSS عبارت مخفف Really Simple Syndication از استفادٌ .است RSSبٍ را امکان ایه  
ٍ شان مًرد َای يبالگ یا َا سایت بٍ زدن سر بذين کٍ می دَذ ایىتروت کاربران   ي عالق

  آخریه ازRSS Readerخبرخًان افسارَای ورم یا مريرگرَا از یکی درRSS وشاوی ثبت با تىُا
ٍ جًیی باعث خذمات ایه .شًوذ مطلع آوُا رساوی ريز بٍ   ایىتروت کاربران يقت در صرف

   .می دَذ وجات ایىتروتی َای سایت در سردرگمی ي سرگرداوی از را آوُا ي می شًد
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در ارتباط اب یک  RSSاس تفاده از 

 فرمول جس تجو
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 جس تجو، اکدر کيار در و پیرشفتو جس تجوی قسمت در

 اس تفاده اب توان می کو دارد قرار  Search history قسمت

 ،(Save history as) منود ذخریه را جس تجو یک آ ن از

 ،(Recall history) کرد فراخواین را جس تجو یک اترخیچو

 اترخیچو ای و(Clear all) کرد پاک را ىا جس تحو اترخیچو

 . (Print) منود چاپ را جس تجو
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 مقاهل 25  مضاىده اماکن اکدر، این در  

 بیضرتین بو  موضوغی ىای حوزه  در داغ

   .دارد وجود اهد صده  داهلود مزیان
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اماکن برقراری حمدودیت  حوزه 

هتاجی جس تجو در موضوغی، جمهل و زمان 

!برای مقاالت داغ  



 
Questions, Comments or Remarks? 
 
Contact me: 
Mohammadi.msd84@gmail.com 

Thank You. 

Golestan University of Medical Sciences 



آشىایی با پایگاٌ 
اطالعاتی استىادی 

Scopus



About Scopus

• 55 million records | 21,915 titles | 5,000 publishers

• Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed 
literature: scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a 
comprehensive overview of the world's research output in the fields of science, 
technology, medicine, social sciences, and arts and humanities, Scopus features 
smart tools to track, analyze and visualize research.

• As research becomes increasingly global, interdisciplinary and collaborative, you 
can make sure that critical research from around the world is not missed when 
you choose Scopus.



: با ثبت وام در اسکًپًس شما می تًاویذ

از خذمات آگاَی رساوی(Alert) درتارٌ یک وًیسىذٌ، یک مىثع ي یا یک
جستجً تُرٌ تگیریذ تا اطالعات تٍ ريز شذٌ در مًرد آوُا تٍ شما ایمیل  

شًد؛

  لیستی از مىاتع ي مذارک یا گريَی از وًیسىذگان را در حساب کارتری خًد
رخیرٌ کىیذ؛

صفحٍ اسکًپًس را ترای خًد شخصی سازی کىیذ.



.وام، وام خاوًادگی ي ایمیل خًد را يارد کىیذ ي رمس عبًر اوتخاب کىیذ

اگر می خًاَیذ درتارٌ شرکت السيیر ي محصًالت ي خذمات آن تٍ طًر مرتة  
.اطالعات تٍ ایمیلتان ارسال شًد ایه گسیىٍ را فعال کىیذ

.مًافقت وامٍ را تاییذ کىیذ



Search in Scopus

•Search

• Document search

• Author search

• Affiliation search 

• Advance search 



Document Search
هذرک/خستدَی سٌذ



با اوتخاب فیلذ مًرد 
وظر، جستجًی خًد 

را دقیق تر کىیذ

: از این قابلیت ها استفاده کنیذ

•Data Range :ٌبرای محذيد کردن وتایج بٍ بازٌ زماوی دلخًا
•Subject Area :ٌبرای محذيد کردن وتایج بٍ حًزٌ مًضًعی دلخًا
•Document Type : برای محذيد کردن وتایج جستجً بٍ وًع خاصی از

..مىبع ماوىذ مقاالت مريری، ثبت اختراع ي 



:ترفىذ جستجً

  تیه مىاسة عملگر افسيدن تا تًاویذ می کىیذ، جستجً مشاتٍ فیلذ یک در را عثارت چىذ خًاَیذ می اگر•
  جذاگاوٍ جستجًی کادرَای از استفادٌ تٍ ویازی حالت ایه در .کىیذ آغاز را خًد جستجًی عثارات
.ویست

:مثال



Add گسیىٍ کىیذ، جستجً مختلف َای فیلذ در را عثارت چىذ خًاَیذ می اگر اما• search field را 
  می .دَیذ اوجام را خًد جستجًی جستجً، کادرَای تیه مىاسة عمگر اوتخاب تا سپس ي کردٌ اوتخاب
!کىیذ اضافٍ جذیذ جستجًی کادر تخًاَیذ کٍ تعذاد َر تٍ تًاویذ

  :مثال



وری 
 
ای بولی: یادآ عملگًر

•AND                          باشدباید شامل تمام عبارآت مدهظر هتایج

•OR                                   باید شامل حدآقل یکی آز عبارآت باشدهتایج

•NOT                         خر هباشدشامل عبارت هتایج باید
 
آ



صفحٍ وتایج جستجً

در ایه قسمت، فرمًل جستجًی خًد را 
تثیىیذ ي در صًرت ویاز آن را يیرایش 
یا رخیرٌ کىیذ یا ترای آن آگاَی رساوی 

.تعریف کىیذ

: وکتٍ
 وًیسىذٌ، وام فیلذَای از کذام َر ريی بر کردن کلیک با

  بٍ جستجً وتایج صفحٍ در مجلٍ عىًان یا مىبع عىًان
  .کىیذ می پیذا دسترسی آوُا از کذام َر يیژٌ اطالعات



 حايی شما َای یافتٍ کٍ صًرتی در
 در آن تاشذ،گسیىٍ اختراع ثثت چکیذٌ

 .شذ خًاَذ فعال قسمت ایه

 طبق بر شذٌ بازیابی مذارک کل تعذاد
.ببیىیذ قسمت ایه در را جستجً فرمًل





امکان محذيدیت کردن جستجً با قابلیت  
excludeي  Limitَای  



• Limit: 

!ًتایح خستدَ را بِ هٌابؼی هحذٍد کي کِ شاهل گسیٌِ ّای اًتخابی هي ّستٌذ

• Exclude: 

!هذارکی کِ شاهل گسیٌِ ّای اًتخابی هي ّستٌذ را از ًتایح خستدَ خارج کي



Author Search
خستدَی ًَیسٌذُ 



صفحِ ًتایح خستدَ برای 
(هثال)فریذٍى ػسیسی 

با کلیک بر ريی عذد ريبريی وام وًیسىذٌ، َمٍ  
مقاالت آن وًیسىذٌ کٍ در اسکًپًس ومایٍ شذٌ  

.اوذ را می تًاویذ مشاَذٌ کىیذ



  !نکنیذ فراموش است؛ استنادی پایگاه یک اسکوپوس
Analysis گسینه انتخاب با author output را نویسنذه علمی تولیذات 
.دهیذ قرار تحلیل و تجسیه مورد استنادی دیذگاه از



در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس مجلٍ یا 
مىبعی کٍ مقالٍ یا مذرک يی را مىتشر کردٌ  

!است تفکیک کىیذ



وًع اثر در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
تفکیک ...( مقالٍ اصیل، مريری، ثبت اختراع ي )

!کىیذ



سال در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
!کىیذاوتشار مذرک تفکیک 



حًزٌ در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
!کىیذمًضًعی اثر مىتشر شذٌ تفکیک 



اطالعات کامل را در مًرد در ایه قسمت، 
در ! چگًوگی شاخص اچ وًیسىذٌ بٍ دست آيریذ

ومًدار زیر ایه دادٌ َا بٍ شکل بصری ویس ارائٍ 
.می شًد



میسان استىاد بٍ آثار در ایه قسمت، آثار وًیسىذٌ را بر اساس 
وًیسىذٌ بٍ تفکیک سال ي امکان ردیابی آثار استىاد کىىذٌ

!کىیذتفکیک 



 وام اساس بر را وًیسىذٌ آثار قسمت، ایه در
!کىیذ تفکیک يی علمی َمکاران

  قابل Hyperlink طریق از ویس َمکاران آثار
.است جستجً



  Affiliation Search
ٍابستگی /خستدَی سازهاى
سازهاًی



وتایج جستجًی داوشگاٌ علًم  
پسشکی گلستان



ایي قسوت ًیاز بِ : خستدَی پیشرفتِ
آشٌایی با کذّا ٍ اپراتَرّای هخصَص 

راٌّواّای ایي کذّا ٍ . اسکَپَس دارد
. ػولگرّا در ایٌدا ارائِ شذُ است



Browse
هرٍر یا تَرق هٌابغ بر حسب حَزُ 

هَضَػی، ًَع هٌبغ ٍ ٍضؼیت اشتراک 



سرٍیس آگاّی رساًی 
Alert



وری 
 
گاًی رصاهی : یادآ

 
چیشت؟  (Alert)صرویس آ

•Alert ایي کردى فؼال با ٍ شَد هی فؼال اسکَپَس در ًام ثبت ًیاز پیش با کِ است سرٍیسی  
  استٌادات، پایگاُ، با شذُ افسٍدُ هٌابغ با ارتباط در را خَد ّای تازُ اسکَپَس سرٍیس،
.کٌذ هی ارسال کاربر ایویل بِ را ... ٍ ًَیسٌذُ بِ هربَط اطالػات

 :اسکَپَس Alert اًَاع •
•Alert َتٌظین با :خستد Alert شرایط تحت کِ هذرکی ّر اطالػات خستدَ، فرهَل یک  

  .شَد هی ارسال کاربر ایویل بِ شَد، اضافِ پایگاُ بِ ٍ بگیرد قرار خستدَ فرهَل آى



•Alert ُبا تٌظین : ًَیسٌذAlert  هاًٌذ هقاالت  ًَیسٌذُ یک ًَیسٌذُ، اطالػات هربَط بِ آى
.  بِ ایویل کاربر ارسال هی شَد.... خذیذ، استٌاد بِ هقالِ اٍ ٍ 

•Alert با تٌظین : استٌادات یک هذرکAlert   ِیک فرهَل خستدَ، اطالػات هربَط ب
.  استٌادات دریافتی یک هذرک خاص بِ ایویل کاربر ارسال هی شَد



ای رفرهس  ن بي هرم آفزآًر
 
خروجی گرفتن آز هتایج جشتجو و آرصال آ
هویشی یا آکشل

ای هرم آز شما آگر• ای تالیف برآی Endnote ماهود هویشی رفرهس آفزآًر  می آصتفادى خود پژوًشی کاًر
 هرم بي مشتقیما رآ آید دآدى قرآر آصتفادى مورد آصکوپوس در کي موابعی ک تابشواختی مشخصات توآهید می کوید،

ای    .کوید آرصال آکشل فایل یک بي حتی یا و هویشی رفرهس آفزآًر

 

  :ببیوید رآ کار مرآحل•



 مًرد را مىابعی از کذام َر خًد، دلخًاٌ جستجًی اوجام از پس
 گسیىٍ طریق از سپس ي کردٌ اوتخاب ایذ دادٌ قرار استفادٌ

RIS export افسار ورم در را مىبع آن کتابشىاختی اطالعات 
 .کىیذ يارد خًد مطلًب

  افسارَای ورم بٍ گرفته خريجی برای
EndNote, Reference Manager 

RIS گسیىٍ Format گرفته خريجی برای ي 
 اوتخاب راCSV گسیىٍ اکسل، فایل یک بٍ

 .وماییذ



Thank You.

Questions, Comments or Remarks?

Contact me:
Mohammadi.msd84@gmail.com
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 Web of Scienceپایگاُ اعالػاتی 

 (پلت فسم جدید)
 



 

Web of Science  :پلت فسم جدید 

 ّایىپازچگی شاخص 

 

پٌللج جدیللد اعالػللا  ه لللِ اش •
جولللِ شللاخص  للسیة تللا  س  

JCR 
 

 Hot” and“ یىپللازچگی •

“Highly Cited” paper    تلا
 ESIشاخص 

Goums.ac.ir 
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لاتل ت ّلا  زًى ٌلب تْثلَ     
 یافتِ 

 

لاتل لللت  ستسسلللی ٍ و للل  •
 ESI ا ُ ّا  اساسی 

 
اهىاى ه لاّدُ افلسا  تال از    •

ذوللللس شللللدُا وللللسٍُ ّللللا ٍ   
 آشهای گاُ

 
اهىاى شٌاسایی هٌلاتغ تال از   •

هلللللَز  اسلللللتٌا   ز ه لللللاى  
 ه وَػِ  ا ُ ّا
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 تحل ج ػو ك تس ضٍزًال ّا

 

اً للام ت صیللِ ٍ تحل للج ػو للك •
زٍاتللللظ اسللللتٌا    ز تلللل ي   
 ضٍزًال ّا ٍ عثما  هَ َػی

 

اهىللاى ای للا   یللدواُ خللا    •
اًاثت تِ  یه ضٍزًلال جْلت   

 تَهی ساش  تحل ج ّا
 

شاخص ّلا  والتسی یافتلِ    •
جدیللللد ٍ ت صیللللِ ٍ تحل للللج  

 زًٍدّا



 

1960           1965       1970       1975       1980           1985       1990        1995       2000     2005     2008     2009   2011   

  

 تازیخچِ تصَیس  -تاهاَى زٍیتسش

Science Citation Index 

SciSearch Social Sciences 

Citation Index 
SCI-CD 

Web of Knowledge 

Research in View 

Arts & Humanities 

Citation Index 
Web of Science 

 

 

Web of Knowledge 5.0 

InCites Evaluation 

Services 
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     ز  لخَاّ اى هٌثغ وِ صَزتی  ز اGoogle Scholar  ز جات َ تا تَاًٌد هی هحمماى
Web of Scienceِآى ل ٌه زٍ  تس هاتم ن عَز تِ تاشدا شدُ ًوای (Web of 

Science)  اش زا هٌثغ ٍ وس ُ ول ه Web of Science وٌٌد  زیافت.  
 
 

   :ّدف

 هحمك شهاى  ز جَیی صسفِ
  شً  سُ ای ا  عسیك اش

 اتصاال 
  هتي تِ  ستسسی تاْ ج همالِ یافتي فسایٌد تاْ ج

  همالِ واهج

 : Google Scholarتا Web of Science ّوىاز  جدید 

Goums.ac.ir 



 

 تاْ ج جات َ
Web Of Science And Google Scholar 

Goums.ac.ir 

اهىلللاى ه لللاّدُ تؼلللدا   
استٌا ا   زیافت شدُ ٍ 
ل ٌه هالتم ن  ستسسلی   
تلللللِ هماللللللِ اش عسیلللللك  
Google Scholar 

 .فساّن است



 ه وَػِ ّا 
  WEB OF SCIENCE 



 

Web of Science ه وَػِ ا  شاهج ه ل َى ّا زوَز : جدید 
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 (ًص یه تسیي زل ة) Web of Science   ٍ Scopusهمایاِ 

Goums.ac.ir 

Web of Science Scopus 

Records 90 Million+ 50 Million+ 

Cited 

references 
800 Million+ 

Limited & only  

available to 1996 

Connections 
Cover-to-cover 

indexing 

Lack of comprehensive 

indexing 
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Web of Science Scopus 

Journals 24,700 21,000 

Books 50,000 31,000 

Conference 

Proceedings 
8.2 Million+ 5.3 Million 

Patents 51.8 Million+ 25.2 Million 

Data Studies 

& Data Sets 
2.6 Million + NONE 
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Web of Science Scopus 

Sciences 19,500 journals 14,000 journals 

Social 

Sciences 
5,300 journals 4,500 journals 

Arts & 

Humanities 
2,500 journals 1,500 journals 
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Web of Science Nearest Competitor 

Asia-Pacific 4,000 2,600 

Europe 11,500 9,900 

Latin America 1,300 600 

Middle East & 

Africa 
900 575 

North America 7,000 6,800 



 Web of Scienceجات َ  ز  
 
ُ جات َ  سا :Simple Search 

ُجات َ  ًَیاٌد :Author Search 

ُجات َ  هٌاتغ استٌا  شد :Cited Reference Search 

ِجات َ  پ  سفت :Advanced Search 

 
Goums.ac.ir 



 

 Simple Search: جات َ  سا ُ

Search field selections are made 

from the pull-down menu 

 

Example: (bird* or avian) and (flu or influenz*) 

Add additional fields to your search 

 

Goums.ac.ir 



 

 جات َ  سا ُف لدّا تخش جات َ  ز 

•Author 

 تسا  تْتسیي ًت  ِا ًام واهج خاًَا وی زا تا اٍل ًام وَچه ًَیاٌدُ جات َ وٌ د–

ًَیالٌدُ تلا آ زو ٍاتالتگی    ًتایج جات َا تسو ة جات َ  ًام خغا  ز تسا  واّش –
تَصل ِ شلدُ   organization-enhanced یلا   address  سلاشهاًی ٍ   ز ف للد   

 . است
Ex: Aghaei (in the field of Author) AND Golestan (in the field of Address)  

تسا  اساهی خا  وِ تِ شىج ّا  وًَاوَى ًَشتِ هی شًَدا  ز اشىال هختل  تالی –
 *Ex: de la cruz f* OR delacruz f      .وٌ د

 

•Address or Organization-Enhanced 

اش ایي ف لد تسا  پ دا وس ى همالِ ًَیاٌدُ ا  تا ٍاتاتگی سلاشهاًی یلا آ زو خلا     –
 .استفا ُ وٌ د

 orیللا اش  Abbreviation Listتللسا  یللافتي ًتللایج  ل للك تللس هللی تللَاى اش اش       –

Organization-Enhanced  استفا ُ وس. 

 
Goums.ac.ir 



 

 Term Indexes  وازتس 

تلسا  ًَیالٌدُا    Term Indexًوایلِ اسلاهی یلا    
ولللسٍُ ًَیالللٌدواىا ًلللام اًت لللازا ا ٍ ف للللد    

Organization-Enhanced  ز  ستسسللللللللی 
تا ول ه ٍ جات َ  ز ایي لاوت اش ایي . ّاتٌد

 .اتصاز ووىی  ز یافتي هَز  جات َ ووه تگ سید
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 (ا اهِ)Term Indexes  وازتس 

تسا  پ دا وس ى یه ػثاز ا لاوتی اش ًلام آى  
وللس ُ یللا اش ل اللت الفثللایی اسللتفا ُ  تایلل  زا 

 .وٌ د

 زا Add وصیٌِ ًظسا هد وصیٌِ یافتي اش پس
 .شَ  هٌتمج شیس وا ز تِ وصیٌِ آى تا تصً د
 تِ ًظس هد ػثاز  OK زٍ  تس ول ه تا سپس
 .شَ  هی ا افِ جات َ وا ز

Goums.ac.ir 



 

 AUTHOR IDENTIFIERS: ًَیاٌدُ شٌاساوس

www.researcherid.com 

 

http://orcid.org/ 

 

  ًَیاٌدُ تَاً د هی وصیٌِا ایي اش استفا ُ تا 
 Researcher ID  اش استفا ُ تا زا هدًظس

number یا  ORCID identifier َ جات 
 وٌ د

Goums.ac.ir 

http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://orcid.org/


 

 Author Search: ًَیاٌدُ جات َ  

 

Goums.ac.ir 

تللسا  جاللت َ  یلله هللدزن اش ًَیاللٌدُ ا     
خا ا  ز حَشُ هَ َػی خلا  ٍ تلا ٍاتالتگی    

اسلتفا ُ   Author searchساشهاًی خلا ا اش   
 . وٌ د



 

 Cited Reference Search: جات َ  هٌاتغ استٌا  شدُ
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 همالِ یه ایي  ز هدزن یه جات َ  ًت  ِ
 تِ وِ شًَد هی تاشیاتی هدازوی تلىِ ً ات؛
 تاشٌد وس ُ استٌا  ًظس هَز  هدزن

  ت ي زٍاتظ اCited Reference Search اش استفا ُ تا
 .شَ  هی ه خص ػلن تَل د شً  سُ ٍ شدُ هٌت س آ از



 

 اهىاى جات َ  زٍاتظ پٌْاى ت ي هماال •

اهىاى یافتي اعالػا  جدید ٍ ًاشٌاختِ تس اساو اعالػا  شٌاختِ شدُ ٍ  •
 لدیوی

 اهىاى یافتي استٌا ا  هختل •

اهىاى جات َ  استٌا ا  غ س همالِ ا  هاًٌد ًماشیا لغؼِ ّا  هَس می ٍ •
  ثت اختساع ّا

 

 

 

 

   Cited Reference Searchهصایا  استفا ُ اش 

Goums.ac.ir 



 

 ز پای ي ایي صفحِا تازیخچِ جات َ ٍجَ  
 از  وِ هی تَاى جات َّا  لثلی زا تىسازا 
ٍیسایشا حرف ٍ یا تا استفا ُ اش ػولگسّا  

 .تَلی تسو ة وس 
 

 Advanced Search: جات َ  پ  سفتِ

Goums.ac.ir 



 

 ًتایج جات َ

ًتایج ا تست ة ًوایش Sort byتا استفا ُ اش 
 .زا تا ًظن  لخَاُ تغ س  ا 

 

 ز ایي لاوتا ػثاز  جات َ شدُ ٍ 
تؼدا  ًتایج تات آهدُ ًوایش  ا ُ هی 

 .شَ 
 

تسا  ه اّدُ ّس ودام اش ًتایجا تس 
 .زٍ  ػٌَاى آى ول ه وٌ د
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 ل ٌه ٍ تؼدا  اCitation Network استٌا   شثىِ  ز
  تؼدا  ه اتِا هٌاتغ همالِا استفا ُ هَز  هٌاتغ تِ  ستسسی

 ل ٌه همالِا تِ وٌٌدُ استٌا  هٌاتغ تِ  ستسسی ل ٌه ٍ
 همالِ استٌا   ٍ ؼ ت تسا  Alert ٍ استٌا   ًم ِ تسس ن

 ..است  ستسو  ز
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تِ یا   اشتِ تاش د وِ تؼضلی اش هٌلاتغ   
 Web of Scienceتلِ ػللت ایٌىلِ  ز    

ًوایِ ًوی شًَد یا تِ ػلت ایٌىِ هتغ لس  
ّاتٌد تِ صَز  ّایپسل ٌه لساز ًولی  

 .و سًد
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تللِ ًحللَ  هستللة هللی   Related Recordsًتللایج  
شًَد وِ هٌاتؼی وِ ت  لتسیي زفلسًس ّلا  ه لاتِ     

(Shared Reference)     زا تا هلدزن هلدًظس  ازًلد
تسا   یدى ایي ل ات تس .  ز اٍلَیت لساز هی و سًد

 . ول ه وٌ د Shared Referenceزٍ  ػد  هماتج 

 



 
   :تصَیس واهج استٌا   زا اش وصازی  ا ُ ّا  استٌا   اش هَاز  شیس تث ٌ د•

– Biosis Citation Index 

– Chinese Science Citation Database 

– Data Citation Index 

– SciELO Citation Index 

– Web of Science™ Core Collection 
 

 5شواز تؼدا  استٌا  تِ هماال  تدٍى  ز ًظس وسفتي  ًَع اشتسانا  اش ّس •
 .  تاًه اعالػاتی فَق هحاسثِ هی شَ 

ل ٌه ّا   ستسسی تِ هماال  استٌا  وٌٌدُا تاتگی تِ ًَع : ًىتِ–
 .  اشتسان شوا  از 

   شواز تؼدا  استٌا ا 
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شواز تؼدا  استٌا ا  هتغ س است ٍ تا 
افصٍ ُ شدى ّس استٌا  تِ همالِا ایي 

   .. ػد  تغ س هی وٌد

 ز شثىِ استٌا   ول ه  All Databases تس زٍ  
 Web ofوٌ د تا  هٌاتؼی وِ  ز تواهی ه وَػِ ّا  

Science™   ُ ّاتٌد ٍ تِ ایي همالِ استٌا  وس
 .  اًد زا ه اّدُ وٌ د
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  ه وَػِ  ز وِ وٌٌدُ استٌا  هٌاتغ ه اّدُ تسا 
Web of Science™ Core Collection  ّاتٌد 

 هٌثغ واهج ًوایش  ز  Times Cited ل ٌه زٍ  تس
   .وٌ د ول ه
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 ًوای ی تا وٌ د ول ه  Citation Map زٍ  تس
 زا همالِ تسا  استٌا  ٍ ؼ ت اش وساف ىی
 .وٌ د ه اّدُ



 

 ٍ همالِ تِ وٌٌدُ استٌا  هٌاتغ ًم ِ ای ا  تسا 
 یا ٍ است وس ُ استٌا  ّا آى تِ همالِ وِ هٌاتؼی
 اش استفا ُ تا زا ًم ِ جْت هَاز ا ایي ّس ٍ 
 ًاج وس ُا اًتخاب Select Direction وصیٌِ

 Generate وصیٌِ سپس ٍ ًوای د اًتخاب زا استٌا 

Map ًوای د ول ه زا.   
. 
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 ًاج اًد وس ُ استٌا  همالِ ایي تِ هاتم وا یا ّاتٌد همالِ استٌا  هَز  هاتم وا وِ هٌاتؼی
1(1Generation) ٍ اًد وس ُ استٌا  ّدف همالِ تِ وٌٌدُ استٌا  هٌاتغ تِ وِ هٌاتؼی ٍ 

  2 ًاج اًد شدُ ٍالغ ّدف همالِ استٌا  هَز  هٌاتغ استٌا  هَز  وِ هٌاتؼی
(2Generation)  ٌّد هی ت ى ج زا .   



 

 زٍی Appearance وصیٌِ اش استفا ُ تا
 یا ساشهاى و َزا اساو تس زا خَ  ًوایش

   . ّ د تغ س ضٍزًال ًام
 

 تَل د زا ًظس هد ًم ِ وِ شهاًی
 زا ًم ِ Manage هٌَ  اش وس یدا
 .وٌ د  اًلَ 

CITATION MAP 
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 اًتْا   ز Analyze Results زٍ  تس وس ى ول ه تا
 یافتِ ًتایج تحل ج تِ تَاى هی جات َا ًتایج صفحِ
 ً سا تازیخ ًَیاٌدُا ساشهاىا ًام اساو تس شدُ
   .پس اخت Web of Science هَ َػی عثما  ٍ و َز

. 

 ًَیاٌدُا ساشهاىا حاة تس زا خَ  جاتَ  ًتایج
 ٍ هدزن ًَع حاهیا ساشهاى و َزا هٌثغا ً س سال

   .وٌ د پاالیش ...
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ف لللد  زا وللِ هللی خَاّ للد ًتللایج تللس   
اسلللاو آى تحل لللج شلللَ  زا اًتخلللاب  
وللس ُا سللپس تؼللدا  زوَز ّللا  ز ّللس 
صفحِ ٍ ًلَع هستلة سلاش  زا اًختلاب     

 .وس ُ ٍ ًتایج زا تحل ج وٌ د
.   

 شدُ هستة شدُ اًتخاب ساش  هستة ًَع حاة تس ًتایج
 شدُا  ا ُ ًوایش عثمِ ّس  ز ًتایج ه اّدُ تسا  .اًد

 زا  view Record  وصیٌِ ٍ ش ُ ت ه زا آى تِ هستَط وا ز
   .وٌ د ول ه

اش ًتایج تحل ج خَ  هی 
تَاً د  ز ایٌ ا خسٍجی 

 .  تگ سید
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  لخَاُ ًتایج اش ه وَػِ ّس تسا  تَاً د هی شوا
 وصازی Create Citation Report عسیك اش

   .وٌ د  زیافت استٌا  

. 

 

 CITATION REPORT  استٌا   ّا  وصازی

Goums.ac.ir 



 

ایي وصازی تِ عَز اتَهات ه  ٍ جدٍل تْ ِ هی وٌد 
شدُا آهازّا  پایلِ  اًتخاب هٌاتغ ه وَػِ هَز  ٍ  ز 

ٍ ه لاًگ ي اسلتٌا  تلِ اشا  ّلس      H-Indexا  شاهج 
 .هدزن  زا ازائِ هی  ّد

 تؼدا  اساو تس فسض پ ش عَز تِ هماال 
 تَاى هی .شًَد هی هستة  زیافتی استٌا ا 

 زا تست ة ایي Sort by وصیٌِ اش استفا ُ تا
 .. ا  تغ س

 ذخ سُ جْت هماتج و َیی هٌَ  اش
 هاتم ن عَز تِ اواج  ز ًتایج

  لاتج ز .زوَ 500 تا .وٌ د استفا ُ
  .است ذخ سُ
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 SEARCH HISTORYجات َ تازیخچِ 

. ػثازا  هَز  جات َ  ز تازیخچِ جات َ تالی هی هاًٌد
هی تَاً د تا استفا ُ اش ػولگسّا  تَلی جات َّا  لثلی 

 . وٌ دزا تا ّودیگس تسو ة 
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 ذخ سُ تازیخچِ جات َ

 Search لاوت اش  جات َا ذخ سُ تسا 

History  صفحِ یا Advanced Searchتس ا 
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