راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده Wiley
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺶ از  1600ژورﻧﺎل 21000 ،ﮐﺘﺎب
آﻧﻼﯾﻦ و ..را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺠﻼت در  JCRﻧﻤﺎﯾﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ آدرس diglib.mazums.ac.ir :وﯾﺎ  https://onlinelibrary.wiley.comﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ وﺟﻮد دارد.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده:در ﺻﻔﺤﮫ اول ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮫ  ،ﮐﻠﯿﺪ واژه و ...را
وارد ﮐﺮد.

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ :در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﻠﯿﺪ واژه –زﻣﺎن –اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص و  ........وﺟﻮد داردوﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت آﻧﺮا در ﯾﮏ ﮔﯿﻮﻣﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت و رﮐﻮردھﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ
sorted byاﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﯾﻨﮫ  Filterاﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺪور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺎﯾﻞ pdfآﻧﺮاذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان رﮐﻮرد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﮫ Toolsﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ  Endnotو ...
ارﺳﺎل ﮐﺮد.

از ﮔﺰﯾﻨﮫ  Shareﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان و ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

در ﺻﻔﺤﮫ اﺻﻠﯽ طﺒﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان وارد آن ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪ و ﺑﺸﮑﻞ
ﺧﺎص ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم دادو ﯾﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .

در ﻗﺴﻤﺖ Subjectﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدو در آن ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص
ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم داد.

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ژورﻧﺎل و ورود ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺻﯽ وﯾﺎ ﺷﻤﺎره اﯾﯽ از آن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮫ و ورود ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ اول آن اطﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ.

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺟﺎری و ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
دراﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ Impact factorدﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﮫ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

 -در اﻧﺘﮭﺎی ﺻﻔﺤﮫ اول اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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