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مقدمه
این پایگاه در حال حاضر گسترده ترین مجموعه چند رشته ای با بیش از  6میلیون مقاله از  1500مجله و  20000کتاب آنالین،
صدها پروتکل آزمایشگاهی و کتاب مرجع و پایگاه های اطالعاتی در زمینه علوم پزشکی و تکنولوژی است  .در سال  2007با
خرید مجموعه  Blackwellکیفیت محصوالت خود را در زمینه علوم اجتماعی باالتر برد و با ترکیب این دو ناشر به دومین
ناشر بزرگ در زمینه پزشکی تبدیل گردید.
دسترسی به این پایگاه از طریق آدرس  http://onlinelibrary.wiley.comبرای دانشگاه ها امکانپذیر است.

مرور آیتم های صفحه اصلی
 : Publicationsمرور الفبایی منابع
 : Browse By Subjectمرور لیست موضوعی منابع
 : Resourcesمنابع کمکی محتوای پایگاه
 : SEARCHباکس جستجوی کلیدواژه یا عنوان منبع
 : PUBLICATIONS A – Zباکس لیست الفبایی منابع

ثبت نام در Wiley
برای عضویت در این پایگاه می توان از طریق انتخاب گزینه  Registerدر باالی صفحه ،فرم ثبت نام را تکمیل نموده و از
امکانات ذخیره کردن نتایج و سیستم آگاهی رسانی ( )Alertاستفاده نمایید.

جستجو در پایگاه Wiley
جستجودر این پایگاه به دو صورت ساده و پیشرفته همچنین مرور لیست الفبایی و موضوعی مجالت و کتاب امکانپذیر است.

جستجوی ساده Basic Search
برای انجام جستجوی ساده کلیدواژه یا عنوان منبع مورد نظر را در باکس جستجو وارد نموده گزینه جستجو را انجام دهید

در صورتی که گزینه  All contentرا انتخاب نمایید جستجو در تمام پایگاه اعم از عنوان مقاله ،چکیده و متن انجام می شود
ولی با انتخاب گزینه  Publication titlesجستجوی در عناوین مجالت و کتب خاص ،پروتکل های آزمایشگاهی و  ...انجام خواهد شد.

جستجوی پیشرفته Advanced search
برای انجام جستجوی پیشرفته ابتدا روی گزینه  Advanced searchدر باکس جستجوی ساده کلیک نمایید .در پنجره گشوده
شده کلیدو اژه مورد نظر را وارد کرده و عملگرهای مناسب برای ترکیب کلیدواژه ها استفاده نمایید .تا نتایج بهتری را بازیابی نمایید .جهت
افزودن باکس جستجوی اضافی گزینه  Add another rowرا کلیک نمایید .از قسمت  SPECIFY DATE RANGEمحدوده زمانی
مورد نظر را انتخاب نمایید.



توجه داشته باشید هنگام جستجوی عبارت آنرا داخل گیومه " " قرار دهید.

منوی کشویی جلوی باکس جستجو ،دارای فیلدهای متعددی است که می توان آنرا برحسب نیاز انتخاب نمود .این
فیلدها شامل نام مجله ،عنوان مقاله ،نویسنده ،متن کامل ،کلیدواژه ISSN, ISBN,DOI ،و غیره است.

صفحه نتایج()Search Results
در این صفحه تعداد رکوردهای بازیابی شده ارائه شده است .که در زیر هر رکورد گزینه هایی چون Abstract,
 Article, PDF, References, Request Permissionsوجود دارد .با انتخاب هر کدام اطالعاتی را مشاهده می نمایید.

در صفحه نتایج ارائه شده گزینه های مختلفی وجود دارد که به ترتیب به توضیح آن می پردازیم
 FILTER LIST -1با استفاده از این گزینه در سمت راست صفحه نتابج ،می توان نتایج را به مدارک خاص محدود
نمود .برای مثال ( Journalمجله)
 :Save to Profile -2با استفاده از این گزینه می توان رکوردهای مورد نظر را در پروفایل شخصی خود ذخیره نمود .تا
در آینده از آنها استفاده کرد.
 :Export Citation -3با استفاده از این گزینه رکوردهای انتخابی خود را می توانید به نرم افزارهای رفرنس نویسی
مانند  Endnoteارسال کنید.
 :Edit Search -4با استفاده از این گزینه می توان جستجوی خود را ویرایش نمود.
 :Save Search -5ذخیره جستجو و نتایج آن (برای استفاده از این امکان بایستی در پایگاه ثبت نام نمایید) با استفاده
از این گزینه ،امکان ارسال درخواست جستجو به سیستم  Alertفراهم می شود .برای استفاده از این امکانات باید با
کاربری و رمز عبور خود وارد پروفایل خود شده و با انتخاب گزینه  Save Searchرکوردهای ارسال شده به این
قسمت را مشاهده نمود .با انتخاب گزینه  Activate Search Alertسیستم اطالع رسانی برای آن جستجو فعال
می شود .و به محض اینکه رکوردی مرتبط با م وضوع مورد نظر به مجموعه اضافه شد بالفاصله به پست الکترونیکی
شما ارسال می گردد.
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 :Sort byتغییر ترتیب نتایج براساس تاریخ انتشار و یا میزان مرتبط بودن با جستجوی انجام شده .

وجود عالمت قفل باز در کنار رکوردهای بازیابی شده به معنی دسترسی کامل و قفل بسته به معنی عدم
دسترسی به متن می باشد.

 :Full publication historyدر صورتی که روی این گزینه کلیک نمایید صفحه  Informationبه سمت چپ پنجره
افزوده می شود .که حاوی اطالعاتی چون View/save citationو  Publication Historyمی باشد.

 : Publication Historyتاریخچه منابعی که رکورد مورد نظر در آن منتشر شده ،ارائه شده است.
در این صفحه گزینه های دیگری نیز وجود دارند.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله بصورت فایل  PDFگزینه مربوطه را کلیک نمایید
با کلیک روی گزینه  Infoپنجره  Informationگشوده می شود.
در صورتی که گزینه  Referencesرا کلیک نمایید پنجره رفرنس های استفاده شده در مقاله گشوده خواهد شد.
با انتخاب گزینه  Figuresنمودارها و جداول استفاده شده در مقاله مورد نظر را مشاهده خواهید کرد.

در باالی صفحه کلید  Get accessرا اگر کلیک نمایید

وارد صفحه دیگری می شوید

توضیح گزینه های صفحه
 :Abstractخالصه مقاله را مشاهده خواهید کرد و با استفاده از گزینه های صفحه می توان متن کامل را بصورت فایل HTML
 , PDFمشاهده نمود.

 : Cited Byتعداد ارجاعاتی به مقاله فوق شده را با استفاده از این گزینه می توان رویت نمود.
 : How to Citeبا انتخاب این گزینه ،روش استناددهی به آن رکورد به صورت های مختلف نشان داده می شود.
 :Author Informationاطالعات کامل نویسنده /گان مقاله را ارائه می دهد.
 : Publication Historyمجدداً در این قسمت نیز تاریخچه منابعی که رکورد مورد نظر در آن منتشر شده ،ارائه شده است.
ARTICLE TOOLS

 :Get PDFدریافت متن کامل مقاله بصورت فایل PDF
 :Save to My Profileذخیره در پروفایل شخصی خود (قبال باید ثبت نام کرده باشید)
 :E-mail Link to this Articleارسال لینک مقاله از طریق پست الکترونیکی به افراد مورد نظر
 :Export Citation for this Articleارسال رکورد انتخابی به نرم افزارهای رفرنس نویسی مانندEndNote :
 : Get Citation Alertدر صورت انتخاب این گزینه ،به محض استناد به مقاله فوق از آن مطلع خواهید شد.
 : Request Permissionsاستفاده از کارت اعتباری جهت خرید رکورد فوق

JOURNAL TOOLS

این ابزار در مورد مجالت بوده و شامل موارد زیر است:
 : Get New Content Alertsمحتوای هر شماره از مجله مورد نظر را به کاربرانی که در سایت ثبت نام کرده و  Alertsرا
فعال نموده اند.
 :Get RSS feedبا استفاده از سیستم  RSSاز اخبار جدید در ارتباط با محتوای مجله مطلع می شوید

 :Save to My Profileذخیره اطالعات در پروفایل شخصی
 :Get Sample Copyبا انتخاب این گزینه شماره های رایگان مجله را ارائه می دهد.
 :Recommend to Your Librarianارائه اطالعات مرتبط با مجله یا کتاب به کتابداران
نمونه صفحه پروفایل شخصی

گزینه  Alert Managerامکان مدیریت سیستم اطالع رسانی را مهیا می سازد .در این صفحه می توان تعریف نمود که اطالع
رسانی به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و  ....باشد.

