
 Wiley Online Libraryمعرفی 

Wiley InterScience در نیویورک به عنوان  1807از بزرگترین ناشران بین المللی است که در سال  ییکBook 

Shop  کتاب آنالین و صدها پروتوکل و  21000 ،ژورنال 1600میلیون مقاله از  4تاسیس شد. در حال حاضر بیش از

 موضوعات زیر ارائه می کند:کتاب مرجع را در  200بیش از 

 Architecture & Planning 

 Art & Applied 

 Business, Economics, Finance & Accounting 

 Chemistry 

 Computer Science & Information Technology 

 Earth, Space & Environmental Sciences 

 Humanities 

 Law & Criminology 

 Life Sciences 

 Mathematics & Statistics 

 Medicine 
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 Physical Sciences & Engineering 

 Psychology 
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ثبت نام خارج محیط دانشکده علوم پزشکی الرستان، ثبت نام در پایگاه الزامی است.  Wileyجهت دسترسی به پایگاه 

به آدرس  Wiley Online Libraryبسیار ساده است. پس از رود به  Wileyدر 

https://onlinelibrary.wiley.com/ ، با کلیک بر گزینهRegister  در قسمت باال و سمت راست صفحه می

 نمایید.   در این پایگاه ثبت نام با استفاده از ایمیل سازمانیتوانید 

 Wileyدر  جستجو

 :(Basic Search) جستجوی ساده

در صفحه اول این پایگاه امکان بروید.  /https://onlinelibrary.wiley.comبرای جستجو در پایگاه به آدرس 

روی کلید جستجو کلیک  رجستجو وارد کنید و سپس بکلیدواژه خود را در جعبه جستجوی ساده فراهم شده است. 

 نمایید. 

 

 (:Advanced Searchجستجوی پیشرفته )

جستجوی پیشرفته گزینه های  وارد صفحه جستجوی پیشرفته شوید. Advanced Searchبا کلیک بر گزینه 

موضوع خود در اختیار دارید. بیشتری برای جستجو در اختیار شما می گذارد. در این روش، چند کادر برای جستجوی 

( جستجو کنید و محدودیت های AND, OR, NOTمی توانید چند عبارت جسجو را با هم و با استفاده از عملگرهای )

 زیادی اعمال کنید. 

 :تمرین

جهت اجرای منتشر شده است.  Sleep Apnea Syndrome با عنوانماه اخیر  6هستید که دربه دنبال مقاالتی 

 مراحل زیر را دنبال کنید:جستجو 

  عبارتSleep Apnea Syndrome .را در جعبه جستجوی پیشرفته وارد نمایید 

  از منوی آبشاری جعبه جستجو، گزینهTitle .را انتخاب نمایید 

  از منوی آبشاریLast 6، گزینه Months  را انتخاب نمایید و سپس بر روی کلیدSearch .کلیک کنید 

 

  :نتایج جستجومحدود کردن مجدد 

وجود  هبرای محدود کردن جستجو، دو را  در صفحه نتایج جستجو می توانید جستجوی خود را مجددا محدود نمایید

 دارد:

  منوی آبشاریکلیک بر Refine Search در باالی صفحه نتایج جستجو 

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


 از قبیل نوع منبع، موضوع  فیلترهای موجود در سمت چپ صفحه نتایج جستجوبر اساس  محدود کردن نتایج

 مقاله، نویسنده و... 

 

که  مجالتیبا این حال، برای آن ها فعال شده قابل بازیابی می باشند.  Free Accessمتن کامل مقاالتی که گزینه 

با کلیک بر عنوان هر  در صفحه نتایج جستجو، . مقاالت را ارائه می کنند، چکیده به آن ها امکان پذیر نیستدسترسی 

 را مالحظه نمایید.  Free Accessمقاله می توانید چکیده و یا متن کامل مقاالت 

 :استناد به مقاالت بازیابی شده

 حل زیر را دنبال کنید:ااستناد به یک مقاله مرجهت 

 .در صفحه نتایج جستجو بر روی عنوان مقاله کلیک کنید 

  بر روی ابزارTools  تا منوی آن باز شود. نماییددر صفحه مقاله کلیک 

  گزینهExport Citation  را از منویTools  .انتخاب نمایید 

 در صفحه استناد به مقاله، بر روی یکی از ابزارهای رفرنس نویسی مورد نظر خود از قبیل EndNote ،

RefWorks و... کلیک کنید.  

 پزشکی الرستانگروه اطالغ رسانی پزشکی/دانشکده علوم 

  بر روی کلیدDownload تا اطالعات استنادی مقاله به نرم افزارهای رفرنس نویسی منتقل  کلیک نمایید

 . شوند

 

 


