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)Web Of Science (WOS
معرفی :موسسه اطالعات علمی امریکا ( )ISIدردهه  0591توسط یوجين گارفيلد پایه گذاري شد .در سال  0599یوجين گارفيلد
تحقيقات علمی را با مفهوم جستجو و نمایهسازي استنادي دگرگون کرد .وي بنيانگزار مفهوم شاخص تاثير ()Impact factor
براي مجالت اس ..موسسه اطالعات علمی توسط مؤسسه علمی تامسون در سال  055۱خریداري شد و در حال حاضر بخشی از
شرک Thomson Reuters .می باشد.
سوال مهمی که براي اکثر پژوهشگران پيش میآید این اس .که کدام یک از مجالت ایرانی و یا خارجی در  ISIنمایه میشوند و
کدام مجالت داراي شاخص تاثير یا  )IF( Impact Factorهستند .اشتباه رایج اکثر پژوهشگران این اس .که تصور میکنند تمام
مجالت نمایه شده در  ISIداراي شاخص تاثير هستند .درحالی که  ISIداراي چندین پایگاه اس .یکی از این پایگاهها ISI WOS
میباشد و تنها نشریاتی در این پایگاه نمایه شدهاند که داراي شاخص تاثير هستند .تمام مجالت در پایگاههاي موجود در  ،ISIدر
وبسای Journal master list .قرار گرفتهاند .براي اینکه بتوانيد از طریق Journal master listمجالت نمایه شده در WOS
یا به عبارت دیگر مجالتی که داراي شاخص تاثير هستند را شناسایی کنيد ،به بخش" شناسایی مجالت نمایه شده در)(WOS
 "ISI Web of Scienceدر همين کتاب مراجعه کنيد .البته پایگاهی که توسط  ،ISIاختصاصا براي مشاهده مجالت داراي
شاخص تاثير طراحی شده اس Journal Citation Report (JCR) .نام دارد .پایگاه اطالعاتی  WOSمتشکل از هف .پایگاه
اطالعاتی اس .که هزاران مجله علمی ،کتاب ،گزارش ،کنفرانس و غيره را در بر دارند.
.0

در ميان این هف .پایگاه ،سه پایگاه استنادي قرار دارند که شامل مقاالتی اس .که توسط نویسندگان مورد استناد واقع
شدهاند .جستجو در این سه پایگاه به شما اجازه میدهد تا مقاالت استناد شده و مقاالتی که به این مقاالت استناد داده اند
(مقاالت استناد کننده) را مالحظه کنيد:
)پوشش  0911مجله( )Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded

-

)پوشش 0111مجله( )Social Sciences Citation Index (SSCI

-

)پوشش 0011مجله( )Arts & Humanities Citation Index (A&HCI

-

 .۱دو نمایه استنادي مقاالت کنفرانسها ،شامل آثار چاپ شده در مهمترین کنفرانسها ،سمپوزیومها ،گردهماییها ،کارگاها
و کنگرهها در همه رشتهها میباشد .با استفاده از این پایگاهها میتوانيد ایدهها و تحقيقات جدید در حوزههاي خاص را
شناسایی کنيد .در مجموع  9.۱ميليون مقاله از  091111کنفرانس پوشش داده شده اس .که هر ساله هم  0۱111کنفرانس
به مجموعه این پایگاهها اضافه می شود.
)Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S
)Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH

-

 .0دو پایگاه اطالعاتی شيمی به کاربران اجازه میدهد تا با استفاده از طراحی ساختار ،ترکيبات و واکنش هاي شيميایی را
شناسایی کنيد .همچنين شما میتوانيد دادههاي واکنش و ترکيبات را از این پایگاه جستجو کنيد.
)پوشش  ۱.2ميليون ترکيب( )Index Chemicus (IC

-

)پوشش یک ميليون واکنش( )Current Chemical Reactions (CCR-Expanded

-

جستجو:
همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده اس ،.جستجوي  WOSشامل cited reference ،author search ،basic search

 structure search ،searchو  advance searchمیباشد.

عملگرهای جستجو :در این پایگاه میتوان از عملگرهاي  NOT ،OR ،ANDو  NEARاستفاده کرد .با استفاده از عملگر NEAR

میتوانيد مقاالتی را جستجو کنيد که کليدواژههاي شما در آن مقاله در فاصله معينی از یکدیگر قرار دارند .به عنوان مثال با جستجوي
 ، stress NEAR/3 sleepکليدواژه  sleepو  stressبا فاصله حداکثر سه کلمه از یکدیگر در مقاله ظاهر خواهند شد.
به منظور جستجوي دقيق یک عبارت در یک مفهوم یا یک عنوان دقيق از عالم .نقل قول میتوان استفاده کرد ،در جستجوي دقيق
عبارات حتما بایستی توجه ویژه به امالي عبارات نمود.

 :Basic searchدر جعبه جستجو ،کليدواژه مورد نظر را وارد نموده و از جعبه کشویی روبروي آن فيلدي که انتظار دارید کليدواژه
در آن جستجو شود را انتخاب نمایيد .به منظور اضافه کردن جعبه جستجوي دیگر از  Add another fieldدر زیر جعبه جستجو
استفاده کنيد .همچنين در قسم .پایين صفحه ،میتوانيد جستجوي خود را به محدوده زمانی خاص یا یک پایگاه خاص محدود
کنيد.
در صفحه نتایج می توانيد از بخش سم .چپ ) (Refine resultبراي محدود کردن جستجو استفاده نمایيد .با استفاده از گزینه
 Search whitin resultدر نتایج موجود جستجو نمایيد .می توانيد جستجوي خود را به نوع مدرک )،(Document type
زمينه پژوهشی) ،(research Areaنویسنده ،عنوان منبع ،کنفرانس ها ،زبان ،کشور ،مقاالت پر استناد و مقاالت پردانلود محدود
نمایيد.

این نتایج را می توانيد بر اساس تاریخ انتشار (از جدیدترین به قدیمی ترین یا برعکس) ،بر اساس استناد (باالترین استناد /پایين
ترین استناد) ،بر اساس ربط ،بر اساس نام نویسنده (سعودي یا نزولی) ،عناوین کنفرانس ها (سعودي یا نزولی) مرتب نمایيد.

می توانيد این نتایج را ذخيره نمایيد .فرض کنيد که می خواهيد نتایج جستجوي خود را در اندنوت ذخيره نمایيد .ابتدا مقاالت مورد
نظر خود را انتخاب می کنيد .در صورتی که بخواهيد همه نتایج را به فایل اندنوت وارد نمایيد ،پس از انتخاب گزینه Save to
 ،Endnoteدر صفحه باز شده می توانيد از بخش  Number of Recordمی توانيد همه رکوردها را انتخاب نمایيد .همچنين از
بخش  Record Contentمی توانيد مشخص کنيد که چه مواردي (اطالعات کتابشناختی به تنهایی ،اطالعات کتابشناختی به همراه
چکيده ،اطالعات کامل رکورد یا اطالعات کامل رکورد به عالوه فهرس .منابع) به فایل اندنوت انتقال یابد.

می توانيد چکيده مقاالت یافته شده را در صفحه نتایج مشاهده نمایيد براي دیدن چکيده مقاالت روي  View Abstractکليک
نمایيد .براي دسترسی به متن کامل مقاالت گزینه  Full Text From Publisherرا انتخاب نمایيد .در این صورت به صفحه
اصلی مجله متصل می شوید و می توانيد متن کامل مقاالت را در آنجا مشاهده و دانلود نمایيد.
با کليک روي عنوان یک مقاله ،اطالعات بيشتري از آن مقاله را می توانيد ببينيد .در گوشه سم .راس .صفحه گزینه
 CreateCitation Alertاین امکان را به شما می دهد تا با انتخاب آن ،از استناداتی که این مقاله دریاف .می کند آگاه شوید.

در صورتی که بخواهيد از مقاالتی که در حوزه مورد جستجوي شما منتشر می شود آگاهی یابيد  ،از گزینه  Create Alertاستفاده
نمایيد( .در صورتی امکان استفاده از این امکانات را دارید در این پایگاه ثب .نام کرده باشيد) .با کليک روي گزینه Create Alert
صفحه اي مانند زیر باز می شود.

در این صفحه ابتدا از شما خواسته می شود که براي جستجوي خود یک نام انتخاب کنيد .از بخش  Typeمشخص می کنيد که
چه اطالعاتی از مقاله منتشر شده (نویسنده ،عنوان ،منبع ،چکيده ،کل رکورد) براي شما ارسال شود .همچنين از بخش Frequency
فاصله زمانی را که می خواهيد از استنادات به مقاله مورد نظر خود باخبر شوید ،مشخص کنيد (به صورت هفتگی یا ماهانه) و
اطالعات را ذخيره نمایيد.
 : Author searchامکان جستجوي مقاالت یک نویسنده خاص با استفاده از سه ویژگی نام و نام خانوادگی ،حوزه تحقيقاتی و
وابستگی سازمانی نویسنده وجود دارد .در جستجوي نام نویسنده ابتدا نام خانوادگی نویسنده وارد شود و پس از آن یک فضاي
خالی و بعد نام کوچک نویسنده تا پنج حرف نوشته شود .در این بخش نيز میتوان از نشانههاي  wild cardاستفاده کرد.

براي مشاهد  H-indexیک نویسنده پس از جستجوي دقيق نام ،حوزه تحقيقاتی و وابستگی سازمانی نویسنده و اطمينان از آثار
نویسنده در سم .راس .قسم .فوقانی صفحه برروي  create citation reportکليک نموده و گزارش استنادي آثار نویسنده
مشاهده میشود .همانند شکل زیر:

در این صفحه ،نمودار سم .چپ تعداد مدارک منتشر شده این پژوهشگر در  ۱1سال گذشته بر حسب سال و نمودار سم .راس،.
تعداد استنادات دریافتی وي بر حسب سال در  ۱1سال گذشته را نشان میدهد .عالوه بر آن تعداد مدارک منتشر شده توسط وي
( ،)Results foundتعداد کل استنادات دریافتی ( ،)Sum of the times citedتعداد استنادات دریافتی بدون خود استنادي
( ،)Sum of the times cited without self-citationsمقاالتی که به مدارک منتشر شده توسط این پژوهشگر استناد کرده
اند ( ،)Citing articlesمقاالتی که به مدارک منتشر شده توسط این پژوهشگر استناد کرده اند بدون خود استناديها ( Citing
 ،)articles without self-citationsميانگين تعداد استنادات دریافتی به ازاي هر مقاله (،)Average citations per-item
و شاخص هيرش ( )h-indexنویسنده را نشان میدهد.
 :Cited reference searchبراي شناسایی منابعی که به منبع مورد نظر ما استناد کردهاند استفاده میشود .بنابراین اطالعات
کتابشناختی منبع مورد نظر را وارد کرده و جستجو میکنيم.
 : Structure searchبراي جستجوي ساختارهاي شيمياي از طریق طراحی ساختار ،اطالعات ترکيب و اطالعات واکنش مورد
استفاده قرار میگيرد.
 Journal Citation Reportsنشریه اي ساالنه می باشد که توسط موسسه  ISIمنتشر می شود و اطالعاتی را در
خصوص مجالت آکادميک در حوزه علوم و علوم انسانی ارائه می کند .این اثر منبعی منحصر به فرد اس. .که به کاربران اجازه
می دهد مجالت مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند .از این منبع می توان اطالعات زیر را استخراج کرد:
 بيشترین ژورنال هاي استناد شده در یک زمينه
 باالترین ژورنال هاي تاثيرگذار در یک زمينه
 جامع ترین ژورنال ها در یک زمينه
 تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت
 تعداد استنادهایی که به آن شده اس .از مقاالت منتشر شده
 ضریب تاثير برآورد شده از اطالعات سال
همچنين:

اطالعات پایه کتابشناختی از ناشر ،خالصه عنوان ،زبان و شماره استاندارد بين المللی پيایندها
در صورتی که بخواهيد ببينيد مجله اي در  Web of Scienceنمایه می شود یا خير می توانيد از این بخش استفاده نمایيد .براي
ورود به این بخش تب  Journal Report Citationرا انتخاب کنيد.

پس از ورود به پایگاه  JCRبا صفحه اي مشابه تصویر زیر روبه رو می شوید .

در بخش  ،Go Journal profileنام نشریه مورد نظر را وارد نموده و جستجو نمایيد .در صفحه مورد نظر ،اطالعات
کتابشناختی مجله ،ضریب تاثير مجله به تفکيک سال ،ضریب تاثير  9ساله ،ضریب تاثير بدون خوداستنادي مجله و نيم عمر

ارجاعات به مجله به تفکيک سال نمایش داده می شود.

با استفاده از گزینه  View Title Changesفهرستی از مجالتی که عنوان آنها تغيير یافته اس .را مشاهده می نمایيد .اطالعاتی
که در این صفحه می یابد شامل عنوان قبلی ،عنوان جدید و سالی که نام مجله تغيير یافته اس .می باشد.
براي دیدن مجالت در یک حوزه خاص ،از بخش  Select Categoryموضوع یا موضوعات مورد نظر را انتخاب نمایيد( .براي
انتخاب بيش از یک موضوع کليد  CTRLرا نگهدارید).
از بخش  Select Year Journalسال را انتخاب نمایيد.
اگر مجالت کشوري خاص را جستجو می کنيد ،گزینه  Select Country/Territoryرا انتخاب نمایيد.
از بخش  Select a publisherنام ناشر را وارد نمایيد.
از بخش  Category Schemaنحوه نمایش مجالت را مشخص نمایيد.
در صورتی که به دنبال مجالتی با ضریب تاثير مشخص هستيد از بخش  Impact Factor Rangeمحدوده ضریب تاثير را
وارد می نمایيد.

) Essential Science Indicator(ESIبخشی از  Web Of Scienceاس .که می توانيد پراستناد ترین مقاالت را ببينيد .با
استفاده از این ابزار می توانيد پراستناد ترین مقاالت در یک رشته ،پراستنادترین نویسندگان و موسسات و کشورهاي داراي باالترین
تاثير در یک رشته را ببينيد .براي ورود به این بخش تب  Essential Science Indicatorرا انتخاب کنيد.

در صورتی که بخواهيد پراستنادترین مقاالت در یک حوزه پژوهشی را ببينيد ،از بخش  Results Listمی توانيد گزینه Research
 Fieldsرا انتخاب نمایيد .در صفحه نتایج تعداد مدارک مرتبط با این رشته موجود در  Web Of Scienceو تعداد استنادات را
می بينيد.
در صورتی که بخواهيد که نویسندگان پر استناد در هر رشته را ببينيد از بخش  Results Listگزینه  Authorsو از بخش Add
 Filterگزینه  Research Fieldرا انتخاب کنيد .همچنين از بخش  Include Results Forمی توانيد مشخص کنيد که
پراستنادترین مقاالت را نمایش دهد ) (Highly Cited Papersیا ) (Top Papersو یا ).(Hot Papers

