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در صفحه  اصلی کادری وجود دارد که جهت جستجو 
ش ک ا کل ا ا ا مقاالت بر اساس عنوان ، کليدواژه ، چکيده، نشریه وقاال

نویسنده با انتخاب تنها یکی از آنها می توان از آن 
ک فا .استفاده کردا



جستجو در باره سرطان ریه  :برای مثال ریبر ر ر ب ر و



با انتخاب قسمت جستجوی پيشرفته می توان  مقاله مورد 
ا ا ا ا ا نظر را با محدودیت بيشتر و وارد کردن تمام قسمت هایظ

.به دست آورد... عنوان ، کليد واژه، چکيده و 



ق ل ا ف همچنين در صفحه اصلی قسمتیه
وجود دارد  که می توانيم فهرست  

به توجه با را تخصصی مقاالت تخصصی را با توجه بهمقاالت
.موضوعات مورد نظر انتخاب کرد



برای مثال نشریات تخصصی فارسی فنی مهندسی به 
:ا : صورت زیر است



همچنين با وارد شدن به 
می توانيم به   SIDسایت 

و کتابخانه   ISIنشریات ایرانی 
الکترونيکی و آشنایی با 

کا ک های ش ا همایش های معتبر که در کادر ه
سایر خدمات در گوشه سایت 
پيدا دسترسی است موجود است دسترسی پيدا  موجود

.کنيم 



گزینه به اصلی صفحه در زبان تغيير در Englishبرای در   Englishبرای تغيير زبان در صفحه اصلی به گزینه
.قسمت گوشه سمت چپ  صفحه مراجعه کنيد



نشریات ، قسمت نشریات را در صفحه اصلی جهت جستجوی
انتخاب می کنيم 

با انتخاب این قسمت ، صفحه ای باز ميشود که در قسمت   
.باالی آن طبق حروف الفبا می توان ليست نشریات را گرفت

در صورت جستجوی نشریات به صورت عنوانی  درقسمت پایين    
، و نوع نشریه می توانيم به  ISSNصفحه با وارد کردن عنوان ، 

کن دا ت د نظ د و ه .نشریه مورد نظر دسترسی پيدا کنيمنش



بر اساس نویسندگان نشریات ، قسمت جهت جستجو
نویسندگان را در صفحه اصلی انتخاب می کنيم 

با انتخاب این قسمت ، صفحه ای باز ميشود که در قسمت   
باالی آن طبق حروف الفبا      می توان ليست نشریات بر  

ف گ ا ا ا .اساس نام نویسنده را گرفتا
برای جستجوی نشریه بر اساس نام نویسنده مورد نظر می     

صفحه ا کاد د نده نو نا و خانوادگ نا ت ث ا توان با ثبت نام خانوادگی و نام نویسنده در کادر پایين صفحهتوان
.نشریه مورد نظر را بيابيم

   



مجالت گزینه جهت دستيابی به گزارش استنادی 
JCR اطالعات ه ه ت ا کن انتخا ا JCR را انتخاب می کنيم و با توجه به اطالعات

ميزان استناد را به دست می  موجود در صفحه
.  آوریمآ

در اسالید بعدی نمایش داده   JCRصفحه باز شده  
است .شده است.شده
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