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 هؼشفی: 
ضٌبختِ هی ضذ یک پبیگبُ اعالػبتی  Web of Knowledgeکِ لجال ثب ًبم   Web of Scienceپبیگبُ اعالػبتی 

اسائِ , Institute for Scientific Information (ISIاستٌبدی ثشخظ است کِ دس اثتذا تَسظ هَسسِ اعالػبت ػلوی )

 اداسُ هی ضَد.  Clarivate Analyticsضذ ٍ ثؼذا تَسظ 

Web of Science اص است ػجبست ضَد هی ًوبیِ اى دس کِ هتًَی ًَع. داسد سبصی ًوبیِ پَضص کٌَى تب 0011 سبل اص :

 ایي رکش الجتِ. دیگش هَاسد ّوچٌیي ٍ ّب، چکیذُ سشهمبلِ، هشٍسی، هٌبثغ پژٍّطی، همبالت ًطشیبت، ػلوی، ّبی کتبة

 .ّستٌذ ػلوی ّبی هجلِ ّبی همبلِ اص پَضص تحت هٌبثغ اص ٪۰1 اص ثیص کِ است اّویت حبئض ًکتِ

 

 ضیویبیی، ػلَم ٍ فیضیکی صًذگی، ٍ پضضکی هٌْذسی، ػلَم صیستی، ػلَم کطبٍسصی، ضبهل ًیض آى دس هَجَد ّبی سضتِ

 ّبی سضتِ استٌبدی دادُ پبیگبُ ّفت کِ ّستٌذ تئبتش ٍ فیلن هَسیمی، سلع، هؼوبسی، کتبثخبًِ، ػلَم حمَق، ضٌبسی، اًسبى

 دّذ هی پَضص سا فَق

 ثیي استجبط ػٌَاى ثِ ػلن دس استٌبد کِ است ٍالؼیت ایي پبیِ ثش استٌبدییک ًوبیِ  WOS( Web Of Science) بیگبُپ

ّب،  ، هبًٌذ همبالت هجالت، کٌفشاًسػلویادثیبت  ثب استجبط یب تغجیك ثِ هٌجش ٍ ضَد هی گشفتِ کبس ثِ هطبثِ تحمیمبت الالم

 .ضَد ّب، ٍ غیشُ هی چکیذُ

 سا اًضجبط ٍ ًظن یک اص ثیص یب خبظدّذ ثیطتشیي ضشیت تأثیش دس یک صهیٌِ  گزضتِ اص ایي، ادثیبت پژٍّص ًطبى هی

تَاى ثب اتػبل ثِ توبم همبالتی  ایجبد کشد؛ ثِ ػٌَاى هثبل، ًفَر همبلِ سا هی ًوبیِ استٌبدی یک عشیك اص ساحتی ثِ تَاى هی

 .اًذ تؼییي کشد اًذ ٍ ثِ آى استٌبد دادُ کِ آى سا رکش کشدُ

 ٍالغ دس ٍ گشدد؛ ثبصهی 00۹1 دِّ اٍایل دس «ػلَم استٌبدی ًوبیِ» ثِ «سبیٌس آٍ ٍة» اغلی سیطِ تبسیخی، سبثمِ ثؼذ اص

 ٍ ضذ تجذیل «یبفتِ گستشش - ػلَم استٌبدی ًوبیِ» ثِ «ػلَم استٌبدی ًوبیِ» هیالدی، 0001 دِّ دس. است آى یبفتِ تکبهل

 کِ «ٌّش ٍ اًسبًی ػلَم استٌبدی ًوبیِ» ٍ «اجتوبػی ػلَم استٌبدی ًوبیِ» ّبی ػٌَاى ثب دیگش، استٌبدی پبیگبُ دٍ ثب ّوشاُ

 تحلیل اثضاسّبی تشیي هْن اص یکی ػٌَاى ثِ ٍ داد تطکیل سا سبیٌس آٍ ٍة ضذًذ، هی ػشضِ هستمل غَست ثِ تش پیص

 .گشفت لشاس دساختیبس استٌبدی

 

 :ثبضذ هی آًالیي دادُ پبیگبُ ضص ضبهل ای ّستِ داًص هجوَػِ ٍة

Science Citation Index Expanded اص پَضص. است سضتِ 001 ضبهل تَجِ لبثل هجلِ ۰011 اص ثیص کِ ضبهل 

 .است اهشٍص تب 0011 سبل

Social Sciences Citation Index هحذٍدُ. دّذ هی پَضص سا اجتوبػی ػلَم ّبی سضتِ دس هجلِ 0111 اص کِ ثیص 

 .است اهشٍص تب 0011 سبل اص پَضص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C


Arts & Humanities Citation Index ػالٍُ. است 0000 سبل اص اًسبًی ػلَم ٍ ٌّش هجلِ 0011 اص ثیص کِ ضبهل 

 .است ضذُ دادُ پَضص ًیض اجتوبػی ػلَم ٍ ػلوی هجلِ 001 ایي، ثش

Emerging Sources Citation Index هی پَضص سا اًسبًی ػلَم ٍ اجتوبػی ػلَم ػلَم، دس هجلِ 0111 اص کِ ثیص 

 .دّذ

Book Citation Index ِاست 0110 سبل اص هٌتطشُ هٌتخت کتبة ۹1،111 اص ثیص ضبهل ک. 

Conference Proceedings Citation Index 0001 سبل اص سا ػلَم دس کٌفشاًس ػٌَاى 0۹1،111 اص کِ ثیص 

 گیشد.  هی ثش دس تبکٌَى
 
 

 
 
 

 

 

  



 Web of Science ضیَُ ّای خستدَ ٍ استفادُ اص تاًک اطالػاتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هحذٍدُ خستدَی خَد سا تغییش دّیذ یا 

ًوایِ ّایی کِ هی خَاّیذ خستدَ کٌیذ سا 

 ”More Settings“هحذٍد کٌیذ. تش سٍی 

کلیک کٌیذ تا لیست توام ًوایِ ّای 

 Web of Science هَخَد دس اضتشاک

Core Collection .را ببینید. سا تثیٌیذ 

هیلیَى ساتقِ )سکَسد( اص تْتشیي هدالت،  66خستدَ دس تیص اص 

کتاب ّایی دس هَسد ػلَم اختواػی، ٌّش ٍ ػلَم کٌفشاًس ّا ٍ 

اًساًی تشای یافتي تا کیفیت تشیي تحقیقات هشتثط تا حَصُ هَسد 

 ػالقِ ضوا.

ضَػی تیي هقاالت تا استفادُ اص هٌاتغ استٌاد ضذُ هشتثط، استثاط هَ

تَسط هحققیي خثشُ کِ دس صهیٌِ هَسد ػالقِ ضوا کاس تْیِ ضذُ 

 هی کٌٌذ، سا کطف کٌیذ.

خَد سا  خستدَیصهیٌِ 

 اًتخاب کٌیذ:
اص ایي کطَ تشای اًتخاب صهیٌِ 

خستدَی خَد استفادُ کٌیذ. اص 

طشیق هَضَع، ًَیسٌذُ، ًام ًاضش، 

، ساصهاى، ضواسُ ضٌاسایی ِهَسس

 PubMedًَیسٌذُ یا ضٌاسِ 

 خستدَ کٌیذ.

تشای سفتي تِ خستدَّای  Toolsاص 

رخیشُ ضذُ، حساب کاستشی آًالیي 

EndNote  یاResearcherID 

 استفادُ کٌیذ.

 خستدَی پایِ:
اص ایي کطَ تشای خستدَی دیگش 

 Webهدوَػِ هحتَای دیگش تش سٍی 

of Science. .استفادُ کٌیذ 

 

 :یک گضیٌِ خستدَ اًتخاب کٌیذ
ِخستدَی پای 

ُخستدَی هٌثغ استٌاد ضذ 

ِخستدَی پیطشفت 

یا تشای گضیٌِ ّای تیطتش تش سٍی 

More  .کلیک کٌیذ 

 

 خستدَ
کلوات ٍ ػثاسات سا تشکیة کٌیذ تا دس 

 Web of Science Coreّوِ هٌاتغ دس 

Collection .خستدَ کٌیذ 



 
 

 
 

    
     

 
 

      

 

 ایداد کٌیذ: یگضاسش استٌاد
 Create Citationتش سٍی 

Report  کلیک کٌیذ تا تشای ّش

 10000دستِ اص ًتایح تا کوتش اص 

 ساتقِ یک ٍضؼیت استٌاد تثیٌیذ.

 

 ًتایح خستدَ

 ًتایح هشتة ساصی
 تؼذاداص طشیق تاسیخ اًتطاس)پیص فشض(، 

اخیشا اضافِ ضذُ، استٌاد، تؼذاد استفادُ، 

 هٌثغ، ًَیسٌذُ اٍل یا ًام کٌفشاًس

 
کلیک کٌیذ تا ضشح کاهل  Moreتش سٍی 

 خستدَی خَد سا تثیٌیذ.

ضشح  ”Create Alert“تا کلیک تش سٍی 

ٍ دسخَاست  ایي خستدَ سا رخیشُ

 اطالع سساًی خاسی اص هٌاتغ خذیذ 

 کٌیذ.

 ًتایح سا دقیق تش کٌیذ:
استفادُ کٌیذ تا  Refine Resultsاص 

هدوَػِ کاهلی اص ًتایح سا تشای یافتي 

خذیذتشیي ٍ تاالتشیي استٌادّا، تْتشیي 

حَصُ ّای هَضَػی، سال اًتطاس ٍ هَاسد 

 .دیگش تِ دست آٍسیذ

 خشٍخی ًتایح خستدَ:
تشای اتضاسّای هذیشیت کتاتطٌاختی هاًٌذ 

EndNote  ٍ ِخشٍخی تگیشیذ. تشای تدضی

دس قالة ایویل تفشستیذ،  InCitesتحلیل تِ 

ًتیدِ سا تِ  50000تا یا هتي رخیشُ کٌیذ. 

 لیست هٌتخة تیافضاییذ.

کلیک کٌیذ تا  Full Textتش سٍی 

سا تثیٌیذ. تش  Full Textگضیٌِ ّای 

کلیک کٌیذ تا  View Abstracسٍی 

 خالصِ سا دس ایي صفحِ تثیٌیذ

تش سٍی ػٌَاى هقالِ کلیک کٌیذ تا تِ 

هقالِ کاهل دستشسی پیذا کٌیذ. لیٌک 

ّایی تِ هتي کاهل هوکي است 

هَخَد تاضٌذ. )اضتشاک هَسد ًیاص 

 است(



 
 
 
 
 
 

         

فیلذّا دس خستدَی 

 هَضَػی

 Cited Referenceتوام هٌاتغ استٌاد ضذُ ًوایِ ضذُ اًذ ٍ اص طشیق 

Search  قاتل خستدَ هی تاضٌذ. تش سٍی لیٌک“Cited References” 

کلیک کٌیذ تا تِ قسوت هٌاتغ استٌاد ضذُ  Citation Networkدس 

 تشٍیذ.

 :چکیذُ

ّا ّواًگًَِ کِ دس  چکیذُتواهی 

هدلِ آهذُ است، ًوایِ هی ضًَذ. )اص 

 تا کٌَى( 1991سال 

ٍاطُ ّای ًَیسٌذُ ٍ کلیذ

 کلیذٍاطُ ّای افضٍدُ:
کلیذٍاطُ ّای ًَیسٌذُ ًوایِ ضذُ ٍ 

ّستٌذ. کلیذٍاطُ ّای قاتل خستدَ 

افضٍدُ کلوات ٍ ػثاساتی ّستٌذ کِ 

اص ػٌاٍیي هقاالت استخشاج ضذُ اًذ. 

تش سٍی کلیذٍاطُ ّا یا ػثاسات کلیک 

 کٌیذ تا خستدَی ٍاطُ ّا اًدام ضَد.

 :ػٌَاى

تواهی ػٌَاى ّا ّواًگًَِ کِ هٌتطش 

ضذُ اًذ ًوایِ هی ضًَذ. ػٌاٍیي تا 

صتاى خاسخی تِ اًگلیسی آهشیکایی 

 تشخوِ هیطًَذ.

 ضٌاساگش ًَیسٌذُ:
ResearcherIDs  و ORCID Ids 

قاتل خستدَ ّستٌذ ٍ دس صَست 

ٍخَد ًوایص دادُ هی ضًَذ. 

ResearcherIDs  اص پشٍفایل ّای

ػوَهی دس استخشاج هی ضًَذ ٍ 

  ازORCID Ids اطالػات ٍ

 استخشاج هی ضًَذ.

 ًام ًَیسٌذگاى:
توام ًَیسٌذگاى ًوایِ ضذُ اًذ. آًْا سا 

تَسیلِ ًام خاًَادگی ٍ اتتذای ًام اًْا 

 خستدَ کٌیذ.

تؼذاد کلیک خَسدى هتي کاهل ٍ تؼذاد 

خشٍخی کتاتطٌاختی تشای ایي هَسد سا 

 اص ایٌدا تثیٌیذ.سا سٍص گزضتِ  180دس 



 خستدَی هٌثغ استٌاد ضذُ
 
 

                                                                       
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًکاتی دستاسُ خستدَی هٌاتغ استٌاد ضذُ:
 

  دس خستدَ ًَیسٌذگاى ٍ آثاس هَسد استٌاد قشاس گشفتِ اص

 استفادُ کٌیذ.  Wildcardػولگشّای خاًطیٌی 

  قثل اص آًکِ تِ خستدَیتاى پایاى دّیذ تِ دًثال هَاسد

خایگضیي ّن تگشدیذ )تشخی هَاقغ هقاالت تِ دسستی استٌاد 

 ًوی ضًَذ(

 “Citing Articles”  ٍ توام تؼذاد استٌادّا دس توام سالْا

سا هی  Web of Science Core Collectionٍیشایص ّای 

ضواسد. حتی سالْا ٍ ٍیشایص ّایی کِ ضوا هطتشک آى 

 ًثَدُ ایذ

  توام هٌاتغ استٌاد ضذُ ًوایِ هی ضًَذ ٍ قاتل خستدَ ّستٌذ

کِ ضاهل هٌاتؼی هاًٌذ کتاب ّا، حق  ثثت ّا، اسٌاد دٍلتی ٍ 

 غیشُ است. 

  کتاب ّا، هَاسد یش هقالِ ای هاًٌذ غتوام هٌاتغ  2012اص سال

ّواًطَس کِ چاج ضذُ اًذ تِ طَس کاهل  سٍصًاهِ ای ٍ غیشُ

ًوایِ ضذُ اًذ )لیست کاهل اص ًَیسٌذگاى، ػٌَاى کاهل، ٍ 

کلیک کٌیذ تا  ”Show Expanded Titles“غیشُ(. تش سٍی

 اطالػات کاهل هٌثغ سا هطاّذُ کٌیذ.

 ضوا: Web of Scienceپشٍفایل 
 

  سَاتق سا دسEndNote online رخیشُ کٌیذ 

  تاResearcherID ادغام ضَیذ 

 تاسیخچِ خستدَ سا رخیشُ کٌیذ 

 ّطذاس خستدَ ایداد کٌیذ 

 ّطذاس استٌاد ایداد کٌیذ 

 تٌظیوات خستدَی دلخَاُ خَد سا ایداد کٌیذ 

 لیستْای هٌتخة سا رخیشُ کٌیذ 

 

  ِدکوHELP  سا دس ّش صفحِ کلیک کٌیذ تا کوک ّای

ّا دقیق دس هَاسدی هاًٌذ ًکات خضئی خستدَ ٍ هثال 

 دسیافت کٌیذ.

 

 قذم اٍل:
 ِتCited Reference Search. تشٍیذ 

 ،تش اساس ػٌَاى استٌادی، ًَیسٌذُ استٌادی

کاس استٌادی، سال استٌاد، خلذ، ًسخِ یا صفحِ 

 خستدَ کٌیذ.

 اص لیست اختصاسات تشای کوک تا اختصاسات

 هدلِ استفادُ کٌیذ

 

 قذم دٍم:
کِ ًام ّای تِ طَسی  هٌاتغ سا اًتخاب کٌیذ

 Finish“سپس تش سٍی  هتٌَع سا دستشگیشد.

Search”  َکلیک کٌیذ تا ًتایح خستد

 ًوایص دادُ ضًَذ.


