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  :مقدمه
نتيجه ادغام شركت ه ك )Wiley‐Blackwell(ول بلك –شركت وايلي توسط  Wiley Online libraryپايگاه اطالعاتي 

در منابعي  محسوب مي گردد،ناشران آكادميك اين ناشر كه از  .، ارائه مي شود مي باشد ول و مؤسسه علمي جهاني وايلي بلك

  :ارائه ميدهدبه شرح زير علمي، فني و پزشكي مختلف هاي زمينه

درصد آن در زمينه  20حدود   ه از اين ميانموعه وجود دارد كمجدر اين  هزار مجله علمي و دانشگاهي 2از  بيش:  مجالت

همچنين مجموعه اي كامل از شماره هاي گذشته مجالت نيز در اين  .استعلوم زيستي  حوزهدرصد آن در  15علوم پزشكي و 

  .قدمت آرشيو شماره هاي گذشته برخي از اين مجالت بسيار طوالني مي باشد. قسمت قابل دسترس است

علوم كامپيوتر،  ، پزشكي و بهداشت هاي مختلف علمي نظير  در زمينهاين مجموعه ترونيك كتب الك :كتب الكترونيك

همچنين دسترسي به تعداد عناويني از كتب مرجع نظير دايره المعارف ها نيز . باشدمي  .. و روانشناسي، شيمي، علوم زيستي، 

  . سمت فراهم شده استقدر اين 

عالوه بر . هم مي كنداارفهايي مي شود كه وايلي امكان دسترسي به متن كامل آنها را فرره المعياين آثار شامل دا :آثار مرجع

  .آن متن آنها نيز قابل جستجو  مي باشد

 7خود مجموعه اي از ،   Cochrane Libraryبانك اطالعاتي مي باشد كه از بين آنها  15وايلي داراي  :بانكهاي اطالعاتي

شواهد به حساب مي آيد و مي  ي شود كه به عنوان منبعي مهم در زمينه پزشكي مبتني برپايگاه اطالعاتي ديگر را شامل م

بار روزآمد مي  4اطالعات اين كتابخانه هر سال . ده خدمات بهداشتي درماني مفيد باشد در حيطه تصميم گيري در زمينتوان

  .شود

حوزه موضوعي از علوم  13هزار پروتكل از  10ا كه هدستنامه آزمايشگاهي پروتكل 18وايلي امكان دسترسي به  :هاتكلوپر

  .هم مي كندامدام روزآمد مي شوند را فر زيستي را شامل مي شود و
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  : نحوه دسترسي

و يا http://onlinelibrary.wiley.com  آن آدرس الكترونيكاز طريق مي توانيد  Wiley پايگاه اطالعاتيبراي ورود به 

  :اقدام نماييد دانشگاه كتابخانه الكترونيك
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  :اطالعاتي  عناوين منابعفهرست 

 "publications"با نام  سرستونكافيست در منوي باالي صفحه روي اولين  ،Wileyعناوين منابع  فهرستبراي مشاهده 

  .ليك كنيدك  Publication A-Z عنوانبا  )2( و يا سمت چپ صفحه) 1(

  

 ، سمت راست  .. )مجله، كتاب، پروتكل و ( يك نوع منبع خاص فهرستبراي مشاهده   publicationsپس از ورود به صفحه 

 عالمترايگان با  منابعدر اين قسمت  .كليك كنيدنوع منبع مورد نظر بر روي  "publication type"در قسمت  صفحه

نه اي كنار منبع وجود چنانچه نشا. نمايش داده شده اند  عالمتبا  خريداري شده توسط دانشگاه عناوينو  

  .نداشته باشد، معناي آن اين است كه اين منبع توسط دانشگاه خريداري نشده و لذا قابل دسترس نمي باشد

براي كتب خريداري  همچنين. امكان استفاده از چكيده مقاالت وجود دارددر خصوص مجالت خريداري نشده صرفا  : تذكر

. قابل رويت است آنهافهرست مندرجات  نمايه و  خالصه فصول،نشده هم تنها 

  

١
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عنوان منبع يا بخشي از  )1(جستجو  كادردر . در اين قسمت امكان جستجوي يك عنوان منبع خاص نيز امكان پذير مي باشد

را انتخاب نماييد و سپس جستجو ) publication titles( آن را وارد كرده و در منوي آبشاري باالي آن گزينه عناوين منابع 

  .اجرا نماييد را با كليك كردن روي 

  

از قسمت . با كليك كردن روي هريك از عناوين مي توانيد صفحه مربوط به آن را باز كرده و اطالعات بيشتري مشاهده نماييد

filter list  نمايش داده شود... ) مجله، كتاب و ( نيز مي توان تعيين نمود كه كداميك از انواع منابع اطالعاتي.  

تعيين  alertمي توانيد براي آن عنوان مجله ) از طريق كليك روي كادر كنار هر عنوان ( ا انتخاب يك يا چند عنوان مجله ب

شماره جديدي از اين مجله منتشر شود، فهرست مندرجات آن شماره به آدرس پست الكترونيك در اين صورت هرگاه . كنيد

  .شما ارسال مي شود

براي اطالع در خصوص . داشته باشيد Wileyن سرويس شما بايستي يك صفحه شخصي در پايگاه جهت استفاده از اي: تذكر

  . مراجعه نماييد» )  My Profile( ايجاد يك صفحه شخصي « چگونگي ايجاد اين صفحه به قسمت 
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در منوي سمت چپ بخشي . در صفحه هر عنوان مجله مي توان مقاالت شماره اخير و يا آرشيو مقاالت قبلي را مشاهده نمود

وجود دارد كه در اين قسمت مي توان عناوين مقاالتي كه در مجله پذيرفته شده ولي هنوز چاپ نشده   Early Viewبه نام 

از طريق كادر جستجو در سمت راست صفحه نيز مي توان كليد واژه يا عنوان خاصي را در كليه شماره . اند را مشاهده نمود

  .جستجو نمودهاي اين عنوان مجله 
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  :مرور موضوعي

   

  

  

دومين را در يك زمينه موضوعي خاص مشاهده كنيد كافيست روي  Wileyموجود در پايگاه  محصوالتدر صورتيكه بخواهيد 

عناوين موضوعات مختلف در صفحه . كنيدكليك  )browse by subject" )1"اين پايگاه با عنوان سرستون باالي صفحه 

با كليك . )2(شود كه با نگاه داشتن ماوس روي هر يك از اين موضوعات، زير موضوع هاي آن نيز پديدار مي گردد نمايان مي

. كردن روي هريك از اين موضوعات و يا زير موضوع ها كليه عناوين مجالت موجود در آن موضوع به شما نمايش داده مي شود

  .نيز فهرست اين موضوعات قرار گرفته است)  home page( اول  الزم است يادآوري شود براي سهولت دسترسي در صفحه

  :جستجوي ساده

  .قسمتي براي جستجوي ساده به شكل زير تعبيه شده است ،Wileyو در اكثر قسمت هاي پايگاه  در صفحه اصلي

  

كليك كنيد تا جستجو   در كادر جستجو  وارد نماييد و روي   را كافي است كليد واژه موضوعي، عنوان يا نام نويسنده 

 All"انجام شود گزينه موجود منابع اطالعاتي محتواي چنانچه تمايل داريد جستجوي شما روي تمام   .براي شما انجام شود

١

٢



٩ 

 

content "   گزينه ، اطالعاتي عنوان خاصي را جستجو كنيدمنبع  مي خواهيد بين عناوينو درصورتيكه"Publication 

titles" انتخاب كنيد تجوجس كادردر زير  را.   

  :جستجوي پيشرفته

وارد صفحه جستجوي  ،جستجو كادردر پايين  "Advanced search"جستجوي دقيقتر ميتوانيد با كليك روي  براي انجام

  .پيشرفته شويد

  

و از منوي آبشاري مقابل آن ) 1(كليد واژه موردنظر را در آنها وارد نمود جستجو وجود دارد كه ميتوان  كادرصفحه، سه  در اين

با هم  )And, Or, Not(عملگرهاي بولينده از ااستفبا . )2(را تعيين كرد ...) عنوان مقاله، نويسنده، چكيده، (نقش كليد واژه 

انتشار پايين صفحه نيز ميتوان تاريخ در . همچنين در هر قسمت ميتوان زمينه جستجورا نيز مشخص كرد .)3(ارتباط داد

   .)4(مدارك موردجستجو را تعيين كرد

واقع در باالي صفحه جستجوي تخصصي  "Search tips"براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد نحوه جستجو، ميتوان برروي 

  .كليك كرد و از راهنماييهاي آن بهره مند شد
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  :صفحه نتايج

  .داده مي شودبه شما نمايش از مدارك مرتبط با جستجو  فهرستي، پس از انجام جستجو

  

درصورتيكه بخواهيد نتايج را . مرتب شده اند ) Best Match(  نتايج بر اساس بيشترين تشابه با كليدواژه مورد جستجو 

  . )1(را انتخاب نماييد Dateگزينه  "Sort by" در منوي آبشاريبراساس تاريخ مرتب كنيد 

وجود دارد كه با كليك روي آن به صفحه جستجو برگشته و  Edit Searchباال و راست صفحه دكمه اي با عنوان در قسمت 

 Saveهمچنين براي ذخيره سازي جستجوي انجام شده مي توانيد روي دكمه . امكان ويرايش استراتژي جستجو وجود دارد

Search ي شما ذخيره مي شود و براي اجراي مجدد آن، به در اين صورت استراتژي جستجو در صفحه شخص. كليك كنيد

واقع در زير كادر جستجو كليك كرده و در صفحه  "Saved search"جاي وارد كردن دوباره كليدواژه ها، كافي است برروي 

  .را انتخاب كنيد "Run search"بعد گزينه 

   .داراي يك صفحه شخصي در اين پايگاه باشيددر صورتي امكان پذير است كه شما  Save searchاستفاده از گزينه  :تذكر

١

٢

٣



١١ 

 

در و سمت راست صفحه  نتايج جستجو محدود به نوع خاصي از انواع منابع اطالعاتي گردد، دربخواهيد  تنهاكه  درصورتي

مشخصات هر مدخل مربوط به مقاالت، شما ميتوانيد در .  نتخاب كنيدنوع منبع مربوطه را ا "Publication type"قسمت 

لينك و در زير هر مدخل مي توانيد  )نويسندگان مقاله ، سال انتشار،عنوان مقاله، عنوان مجله، جلد، شماره شامل ( همقال

قابل  "PDF"و  "HTML" نيز به صورت هاي تمتن كامل مقاال. چكيده و فهرست منابع مقاله را مشاهده كنيددسترسي به 

درسمت چپ هر مدخل . مقاالت امكان پذير نيست تماميي به متن كامل البته دقت كنيد كه امكان دسترس. مي باشددريافت 

ساير مدخل هايي . را مشاهده نماييد تا قادر به دانلود متن كامل مقاله باشيدو يا   بايستي يكي از نشانه هاي 

  .كنندهم مي ادسترسي به چكيده و فهرست منابع مقاالت را فر تنهاوجود ندارد  آنهاكه عالمتي در سمت چپ 

  

ميتوانيد ليست مقاالت موردنظر را در  )Save to profile" )1"گزينه  كليك روي و سپس ظرنبا انتخاب مدخلهاي مورد

صفحه تا در دفعات بعدي مراجعه به اين پايگاه به جاي جستجوي مجدد اين عناوين را از خود ذخيره كنيد  صفحه شخصي

  . خود بازيابي نماييد شخصي

استناد نرم افزارهاي مديريت ايش نتايج جستجو همچنين مي توان اطالعات مقاالت بازيابي شده را به در صفحه نم

)EndNote, Reference Manager, Procite, …  (براي اين كار بايستي پس از انتخاب مقاالت موردنظر . منتقل نمود

  :براي شما نمايش داده مي شود صفحه اي به صورت زير . كليك نمود) Export Citation"" )2گزينه روي 

١
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تنها استناد و ( شكل انتقال مدخل  Export Typeنام نرم افزار مديريت استنادي موردنظر و در قسمت  Formatدر قسمت 

سازي يا ه پنجره اي براي درخواست ذخير. كليك كنيد Submitرا انتخاب و روي دكمه ) يا استناد به همراه چكيده مقاله 

در كامپيوتر شخصي ذخيره و در نرم افزار را فايل مربوطه از اين طريق مي توان شما نمايش داده مي شود كه  هبنمايش فايل 

  .  استفاده نمودمديريت استناد 
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  :اطالعات موجود در هر مدخل

  

  

صفحه نتايج، اطالعات  آن شما عالوه بر اطالعات موجود دردر صفحه اي باز مي شود كه  روي عنوان هر مدخل با كليك

در اين صفحه عنوان مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده، ناشر مجله، . گسترده تري را در مورد مقاله مشاهده خواهيد كرد

چكيده مقاله، فهرست منابع، متن كامل مقاله و در صورتي كه به مقاله . مشخصات مقاله و نوع مقاله مشخص شده است

در قسمت براي دسترسي به متن كامل مقاله، كافيست . ليست استنادات نيز قابل مشاهده است موردنظر استناد شده باشد،

امكانات ديگري از جمله امكان در اين قسمت  .)1(كليك كنيد "Get PDF"بر روي  Article toolsراست صفحه در بخش 

مديريت هاي نرم افزاريكي از مقاله به ، ارسال  به همكاران و دوستان شخصي، ايميل لينك مقاله صفحهذخيره مقاله  در 

استثناي و  دريافت پيغام استناد به مقاله وجود دارد كه به )  .. ,Endnote, Procite, Reference manager( استناد 

خود صفحه شخصي  بهورود  د نياز است از طريقموار مابقيبراي استفاده از انتقال اطالعات مقاله به نرم افزار مديريت استناد،  

  . اقدام نماييد

١
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كه با انتخاب گزينه هاي زير آن ميتوانيد نحوه ) 2(وجود دارد  "Additional Information"در وسط صفحه قسمتي با نام 

  .بررسي كنيدرا  ...ارجاع دهي به مقاله موردنظر، اطالعات نويسندگان مقاله، تاريخچه انتشار مقاله 

  

كه با انتخاب آن ليستي از مداركي كه داراي كليدواژه ) 1(وجود دارد  "like this article" در پايين صفحه نيز قسمتي با نام

همچنين در زير آن و با كليك بر روي اسامي نويسندگان مقاله، شما . هاي مشترك با اين مقاله هستند را مشاهده خواهيد كرد

  .پيدا كنيد ميتوانيد به ديگر مقاالت نوشته شده توسط اين نويسندگان دسترسي

براي اين كار . چنانچه بخواهيد مقاالت يك شماره از مجله اي خاص را جستجو نماييد، اين امكان براي شما فراهم شده است

كافي است در سمت راست صفحه و در كادر جستجو كليد واژه مورد نظر را وارد نماييد و اطمينان حاصل نماييد كه در منو 

  .فعال شده باشد In this issueما گزينه آبشاري باالي كادر جستجو حت
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  ):My Profile(ايجاد يك صفحه شخصي

همانگونه كه مي دانيد دسترسي به منابع موجود در اين پايگاه به واسطه پرداخت هزينه اشتراك توسط دانشگاه براي شما به 

برخي از سرويس هاي ويژه اين ز ا خصي،ايجاد يك صفحه شبا اين وجود مي توان با . عنوان كاربر دانشگاه فراهم شده است

  . دو، ذخيره سازي جستجو و خدماتي از اين دست استفاده نم)RSS, Alert(خدمات آگاهي رساني جاريمجموعه نظير 

كليك  "Not Registered"روي  "LOGIN"در قسمت  صفحه اصليورود به  جهت ساختن يك صفحه شخصي پس از

  .شما مي توانيد مشخصات خود را در اين قسمت وارد نمائيدصفحه ثبت نام باز مي شود و . كنيد

  

  

  

حاوي يك لينك فعال سازي شما ارسال مي شود كه  آدرس پست الكترونيكيبه  ناشرثبت نام، ايميلي از طرف انجام پس از 

  .دگردتا مراحل ثبت نام شما تكميل است كه بايستي حتما آن را باز كنيد 



١۶ 

 

  

 .اتمام ثبت نام پيامي به اين معنا براي شما نمايش داده مي شوددقت نماييد كه در صورت  

  

كه در هنگام ثبت نام براي مجموعه تعريف  (آدرس ايميل و رمز خود را ،  "LOGIN"پس از آن شما ميتوانيد در قسمت 

  .وارد كرده و وارد صفحه شخصي خود شويدرا  )نموده ايد 

  :صفحه شخصيو ويرايش ورود 

. آدرس ايميل خود وارد پايگاه وايلي شويد در باال و سمت راست صفحه ميتوانيد نام خود را مشاهده كنيد اب در صورتي كه

  . كليك كنيد "My Profile"براي مشاهده اطالعاتي كه در صفحه شخصي خود ذخيره كرده ايد باالي صفحه بر روي 



١٧ 

 

  

با كليك روي . مشاهده كنيد نموده ايد،ذخيره  را كه قبالي و جستجوهايمنابع مقاالت، عناوين در اين صفحه شما ميتوانيد 

زمان ارسال پيغامها و يا  امكان تعيين نيز "Alert Manager"در قسمت . نمايش داده مي شودهريك عناوين ذخيره شده 

    .فراهم شده استپيغامهاي ايجادشده حذف 

اين مسئله خصوصا . خارج شويد از پايگاه Log outحتما پس از اتمام كار از صفحه شخصي خود با كليك روي   :تذكر 

  .زماني كه از يك كامپيوتر عمومي استفاده مي نماييد، اهميت بسيار دارد

  


