معرفی پایگاه اطالعاتی )Web of Science (WOS
 Web of Scienceیکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده بانکهای اطالعاتی در نیم قرن اخیر است که در سال
 8591فعالیت خود راآغاز نمود .این پایگاه امروزه به عنوان بزرگترین ناشر بانکهای اطالعاتی جامع ،علوم چندشاخه ای و
کتابشناختی در بین پژوهشگران جهان بشمار می آید که محصوالت مهم خود را با رویکرد کامل جستجو ،تحلیل ،اشتراک
اطالعات و تولید مقاله ارائه می نماید Web of Science .محصولی از شرکت تامسون رویترز Thomson Reuters

 -5نمایه استنادی کتاب  :Book Citation Indexپوشش زمانی این نمایه سال  0885به بعد می باشد .این
نمایه حاوی بیش از  80,000کتاب انتخابی می باشد و ساالنه  10,000کتاب به این مجموعه اضافه می
شود.
 -6نمایه استنادی مقاالت کنفرانس  :Conference Proceedings Citation Indexپوشش زمانی این
نمایه از سال  1668به بعد می باشد .این نمایه بیش از  180Kمقاله کنفرانس را شامل می شود.

است که از سال  ۷۱8۲شرکت  Clarivate Analyticsمالکیت آن را به عهده دارد .مجوموعه Web of Science

مجموعه تخصصی  Web of Scienceشامل  6زیرمجموعه مجزا در حوزه های پیش بالینی ،مطالعه حیوانات ،گیاه

دسترسی به پایگاه های اطالعاتی استنادی با بیش از  18,000ژورنال ،دسترسی به بیش از  180,000مقاله کنفرانس

شناسی ،میکروبیولوژی ،داروشناسی ،زیست شناسی جانوری ،زیست پزشکی و علوم زیستی ،مهندسی زیست شناسی،

و بیش از  80,000کتاب را فراهم می کند .پوشش موضوعی این پایگاه بسیار متنوع است و منابع با ارزشی در حوزه

بهداشت عمومی ،مراقبت های بالینی ،و علوم گیاهی ،چکیده های شیمی از پایگاه  ،Chemical Abstractپژوهش

های مختلف ارائه می کند.

های پزشکی و بهداشت ،مهندسی الکترونیک ،کامپیوتر ،مهندسی کنترل ،فناوری اطالعات ،علوم تغذیه ،تکنولوژی تغذیه

بخش های مختلف Web of Science
 -1نمایه استنادی علوم ) :Science Citation Index (SCIپوشش زمانی این نمایه از سال  1691به بعد

و مقاالت پایگاه ) International Food Information Service (IFISمی باشد.
ثبت نام در Web of Science

است .این نمایه حوزه های علوم ،پزشکی ،کشاورزی ،فنی و مهندسی ،علوم رفتاری وعلوم اجتماعی را پوشش

جهت دسترسی به پایگاه  Web of Scienceخارج محیط دانشکده علوم پزشکی الرستان ،ثبت نام در پایگاه با پست

می دهد .همچنین دسترسی جاری و گذشته نگر به اطالعات کتابشناختی ،چکیده مقاالت و بیش از 5588

الکترونیک سازمانی الزامی است .ثبت نام در  Web of Scienceبسیار ساده است .پس از رود به پایگاه Web of

ژورنال فنی و علوم پایه را در بیش از  188رشته فراهم می کند.

 Scienceبه آدرس  ،https://webofknowledge.comبا کلیک بر منوی آبشاری  Sign Inدر قسمت باال و سمت

 -2نمایه استنادی علوم اجتماعی ) :Social Science Citation Index (SSCIپوشش زمانی این نمایه
سال  1972به بعد می باشد .این نمایه حوزه علوم اجتماعی را در سطحی گسترده تر و همچنین موضوعاتی
شامل جامعه شناسی ،مردم شناسی ،ارتباطات ،رفاه و خدمات اجتماعی ،علوم تربیتی ،روانشناسی ،مدیریت و
علوم سیاسی را پوشش می دهد .این نمایه دربرگیرنده ی اطالعات مقاله های بیش از  0088مجله ی معتبر
جهان است در  55موضوع و در زمینه علوم اجتماعی پوشش می دهد .همچنین به صورت موردی از 0588
مجله ی علمی دیگر درسطح جهان نیز مقاالتی را گزینش می کند.
 -3نمایه استنادی هنر و علوم انسانی  :Arts & Humanities Citation Indexپوشش زمانی این نمایه از
سال  8519به بعد می باشد .این نمایه حوزه هنرهای زیبا ،هنرهای نمایشی ،باستان شناسی ،معماری ،ادبیات،
فلسفه  ،دین و تاریخ را پوشش می دهد .حدود  881۱عنوان مجله .به صورت پیش فرض جستجو در تمامی
نمایه های ذکر شده انجام میشود .اما چنانچه بخواهید می توانید جستجوی خود را به هر یک از نمایه های
ذکر شده در باال محدود نمایید.
 -4نمایه استنادی منابع نوظهور ( :Emerging Source Citation Index )ESCIاین نمایه حاوی بیش از
 9۱۱۱ژورنال در حوزه های علوم اجتماعی ،علوم انسانی می باشد که به تازگی به مجموعه Web of
 Scienceاضافه شده اما دوره زمانی دو تا پنج ساله را برای دریافت ( Impact Factorضریب تأثیر) ژورنال
سپری نکرده اند (مجالتی که به تازگی به مجوعه  Web of Scienceاضافه می شوند فاقد ضریب تأثیر
هستند اما پس از طی یک دوره زمانی  ۷تا  9ساله ،بر اساس تعداد استناداتی که این ژورنال ها دریافت می
کنند ،ضریب تأثیر دریافت خواهد کرد .جزئیات بیشتر را می توانید در راهنمای  JCRمالحظه نمایید.

راست صفحه و سپس کلیک بر گزینه  Registerمی توانید با استفاده از ایمیل سازمانی در این پایگاه ثبت نام نمایید.
جستجو در Web of Science
پس از ورود به  web of Scienceبه ادرس  ،https://webofknowledge.comصفحه زیر باز خواهد شد:

بخش های مختلف صفحه اصلی  Web of Scienceبه شرح زیر است:
 -8جستجوی ساده ( :)Basic Searchدر جعبه جستجوی ساده ،عبارت و یا کلیدواژه جستجو را وارد نمایید.
در منوی آبشاری کنار جعبه جستجو می توانید جستجوی خود را به فیلدهای زیر محدود نمایید:
 :Topic موضوع مقاله
 :Title عنوان مقاله
 :Author نویسنده مقاله
 :Group Authors گروه نویسندگان
 :Editor ویراستاران مقاله
 :Publication Name نام ژورنال
 :DOI مخفف  Digital Objective Identifierاست .جستجو بر اساس شماره شناساگر مقاله
 :Year Published سال انتشار مقاله
 :Conference نام کنفرانس
 :Language زبان نگارش مقاله
 :Document Type نوع مدرک
 :Funding Agency موسسه اعطاء کننده گرنت پژوهشی
 :Grant Number شماره گرنت مقاله
 :Accession Number شماره دسترسی مقاله
 :PubMed ID شماره شناسایی مقاالت PubMed
 -۷با کلیک بر  Add Rowامکان جستجوی همزمان در چند فیلد جستجو فراهم می شود.
 -1جستجو در مقاالتی که به یک فرد خاص استناد کرده اند ( :)Cited Reference Searchبا کلیک بر این
بخش ،صفحه جستجوی زیر را مشاهده خواهید کرد:

