دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی
Wiley
http://www.wiley.com

تْیِ ٍ تٌظین :صّشا قشاجِ داغی
آتاى 5931

ٍایلی یکی اص هشاکض چاج ٍ ًشش تیي الوللی دس صهیٌِ ّای ػلوی ،فٌی ،پضشکی کسة ٍ کاس چاج ٍ ًشش هتؼلق تِ جاى ٍایلی ٍ
پسشاى است کِ دس آکادهی ّای هْن ٍ صهیٌْْای حشفِ ای تسیاس تَاًایی تَدُ ٍ دس تسیاسی اص جَاهغ پیششٍ دس جْاى
هشاسکت داسد.
کتاتخاًِ ایٌتشًتی ٍایلی هیضتاى گستشدُ تشیي ٍ ػویق تشیي هجوَػِ ی هٌاتغ آًالیي چٌذ سشتِ ای جْاًی شاهل صًذگی،
تْذاشت ٍ ػلَم فیضیکی ،ػلَم اجتواػی ٍ ،ػلَم اًساًی است .دستشسی یکپاسچِ تذٍى دسص تِ تیش اص  6هیلیَى هقالِ اص تیش
اص  5111هجلِ ،تیش اص  53،111کتاب آًالیي ٍ ،صذّا آثش هشجغ ،پشٍتکل ّای آصهایشگاّی ٍ پایگاُ دادُ دس ایي پایگاُ اسائِ
هی گشدد.
طراحی آسان برای استفاده :هشَست تا کاستشاى دس تَسؼِ ،تشای اسائِ ًاٍتشی تصشی ٍ دستشسی آساى تِ هقاالت ،فصَل،
هٌاتغ ٍ ،اعالػات تکویلی.
ابسارهای پیشرفته برای کشف مطالب مرتبط :هَتَس جستجَی جاهغ ٍ تْیٌِ ساصی شذُ کِ کشف آساى اصهحتَا ٍ اسائِ
ی ًتایج هشتثظ ٍ فَسی تِ کاستشاى سا تضویي هی کٌذ.
روش های مختلف جهت روزآمذ مانذنّ :شذاس هحتَا ٍ  RSSجْت سٍصآهذ ًگِ داشتي شوا تا آخشیي تحقیقات هٌتشش
شذُ ،اص جولِ فْشست هٌذسجات هجالت ،هقاالت پزیشفتِ شذُ ٍ ًتایج جستجَ.
بروشور کتابخانه ی آنالین وایلی :دستشسی دس قالة  59صتاى دًیا.

ثبت نام در wiley
تا ٍسٍد تِ صفحِ ی اٍل پایگاُ گضیٌِ  Login / Registerسا اًتخاب ًوائیذ.

ػضَیت دس ایي قسوت اهکاى استفادُ اص هٌاتؼی کِ ّضیٌِ ای تشای خشیذ آى ّا پشداخت ًشذُ است (غیش هشتشک) سا تشای
شوا فشاّن ًوی کٌذ.

انواع جستجو
دس ایي پایگاُ ،اهکاى جستجَی سادُ ٍ پیششفتِ ٍ ّوچٌیي هشٍس هَضَػی ٍ الفثایی لیست هجالت ٍ کتاب ّا ٍجَد داسد.

 Quick searchیا جستجوی سریع :دس صفحِ اٍل ایي پایگاُ اهکاى جستجَی سشیغ دس قسوت  Searchفشاّن

گشدیذُ کِ ػثاست جستجَ یا کلوِ ی هَسد ًظش دس ایي جؼثِ ٍاسد هی گشدد .اگش گضیٌِ ی  All contentاًتخاب شَد،
جستجَ دس ّش فیلذی اػن اص ػٌَاى هقالِ ،چکیذُ ،ػٌَاى هجلِ ٍ ...اًجام هی گیشد.
تا اًتخاب  Publication Titlesهی تَاى ػٌَاى یک هجلِ ی خاص سا جستجَ ٍ هقاالت آى هجلِ سا هشاّذُ
ًوَد.

 Advanced searchیا جستجوی پیشرفته :تا اًتخاب گضیٌِ ی ٍ Advance searchاسد صفحِ ی جستجَی
پیششفتِ هی شَیذ .دس ایي صفحِ اهکاى هحذٍد کشدى ًتایج جستجَ تش اساس فیلذّای هختلف اص قثیل ػٌَاىًَ ،یسٌذُ،
کلیذٍاطُ ،ISSN ،ISBN ،هتي کاهل ،چکیذُ ،کذ هقالِ) ...ٍ ( DOIتا استفادُ اص ػولگشّای ّ ٍ and, or, notوچٌیي تاسیخ
فشاّن شذُ تا ًتایج تْتش ٍ دقیقتشی سا تِ شوا اسائِ دّذ.

صفحه ی نتایج

دس صفحِ ی  Search Resultتؼذاد سکَسدّای تاصیاتی شذُ هشاّذُ هی شَد.
هشخصات ّش سکَسد شاهل ػٌَاى ،هشخصات کاهل هجلِ (هٌثغ هقالِ) ،چکیذُ ،هقالِ ،هتي  ٍ PDFهٌاتغ هی تاشذ.
تا ػضَیت دس ایي پایگاُ چٌاًچِ قثال تضیح دادُ شذُ است هیتَاًیذ اص گضیٌِ ّای:
 :Save to Profileفشاّن ًوَدى اهکاى رخیشُ سکَسدّای هٌتخة دس پشٍفایل شخصی شوا تا دس هشاجؼات تؼذی تذٍى
جستجَی هجذد تتَاًیذ اص سکَسدّای هذ ًظش خَد دس جستجَّای قثلی استفادُ ًوائیذ.

 :Export Citationتا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاًیذ سکَسدّای هَسد ًیاص خَد سا تِ هحیظ ّای دیگش اص قثیل
 ... ٍ Endnote,Refworkاسسال ًوائیذ.

 :Filter Listدس ایي قسوت قالة ّای هختلف هٌتشش شذُ دس استثاط تا هَضَع هَسد ًظش شوا تا رکش تؼذاد ایي هٌاتغ رکش
شذُ است کِ هیتَاًیذ تا اًتخاب ّش کذام هَضَع هَسد ًظش خَد سا دس قالة هجلِ ،کتاب ،پایگاُ ٍ پشٍتکل ّای آصهایشگاّی
ًیض جستجَ ًوائیذ.

دس کٌاس تشخی هقاالت دٍ ػالهت تِ شکل

کِ ًشاى دٌّذُ ی سایگاى تَدى هتي کاهل آى سکَسد ٍ

ًشاى دٌّذُ ی

ایٌست کِ هتي کاهل ایي سکَسد خشیذاسی شذُ است ٍ ًثَد ّش یک اص ایي ػالهتْا تِ هؼٌی ػذم خشیذاسی ٍ دس ًتیجِ ػذم
دستشسی تِ هتي کاهل ایي سکَسد است ٍ تٌْا اص چکیذُ ی سکَسد هیتَاًیذ استفادُ ًوائیذ.

 :Edit Searchاهکاى ٍیشایش جستجَ سا فشام هی کٌذ.
 :Save Searchاهکاى رخیشُ ی فشهَل جستجَی اجام شذُ سا فشاّن ًوَدُ کِ دس صهاى ّای تؼذی ّن تتَاى ّواى جستجَ
سا اًجام داد .ایي اهکاى تشای صهاى ّایی کِ جستجَ تا استفادُ اص فیلتشّا ٍ کلیذ ٍاطُ ّای صیاد ٍ تا پیچیذگی اًجام شذُ
هٌاسة هی تاشذ.
ّوچٌیي تا استفادُ اص ایي گضیٌِ اهکاى اسسال دسخَاست جستجَ تِ سیستن آگاّی سساًی( ) Alertفشاّن شذُ ٍ پس اص ٍسٍد
گضیٌِ ّای اسسال شذُ تِ ایي قسوت قاتل هشاّذُ خَاّذ تَد.
تا اًتخاب  Activate search alertسیستن آگاّی سساًی یا  Alertتشای جستجَی شوا فؼال شذُ ٍ پس اص سٍصآهذ ساصی
سیستن دس صَستیکِ سکَسدی هشتثظ تا هَضَع هَسد ًظش شوا تِ هجوَػِ اضافِ شذُ تاشذ تِ عَس خَدکاس تِ ایویل شوا
اسسال هی گشدد.

مرور در لیست مجالت()Browse
گضیٌِ ی  Publicationاهکاى هشٍس کشدى لیست اًتشاسات ایي ًاشش اص قثیل کتاب ،هجلِ ٍ ...سا فشاّن هی کٌذ.

چٌاًچِ دس تصَیش تاال هی تیٌیذ دس قسوت  Filter Listاهکاى هحذٍد کشدى لیست تش اساس ًَع هذسک ٍجَد داسد.
تا اًتخاب گضیٌِ ی  Browse By subjectاهکاى هشٍس لیست اًتشاسات تِ صَست هَضَػی فشاّن هی شَد.

