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 Join Now It’s Freeبا اوتخاب گشيىٍ 
ايه صفحٍ جُت يريد اطالػات  ومايش   

اطالػات خًد را يارد کزدٌ . دادٌ می شًد
.کلیک کىیذ Submitي  بز گشيىٍ  

با تايیذ مشخصات، لیىک ثبت وام بٍ آدرس 
.ايمیل شما ارسال می شًد



با تايیذ لیىک ارسال شذٌ بٍ ايمیل  
خًد، بٍ تكمیل سايز اطالػات ي  
.مزاحل ثبت وام َذايت می شًيذ



آدرس ايمیل ي کلمٍ ػبًر خًد  
را جُت يريد بٍ پزيفايل  

Researcher ID يارد کىیذ.



Researcher IDپزيفايل شما در 









امكان جستجً در مىابغ  
 Webمًجًد در پايگاٌ  

of Science

امكان افشيدن مىابغ اس 
Endnoteطزيق  

بارگذاری فايل َای با فزمت  
RIS  َای ٌ کٍ اس سايز پايگا

.اطالػاتی استخزاج شذٌ است

1 2 3



امكان جستجً در مىابغ مًجًد در  Web of Scienceبا اوتخاب گشيىٍ 
ايل، وام خاوًادگی ي حذاکثز سٍ در گام. پايگاٌ مذکًر يجًد دارد

.حزف ايل وام پژيَشگز در کادرَای تؼبیٍ شذٌ يارد شًد
سايز فیلذَای اختیاری شامل مًضًع، وام مىبغ، سال اوتشار ي يابستگی  

.افشايش دقت جستجً استفادٌ می شًدساسماوی فزد بٍ مىظًر

1



   گشيىٍ ي ومًدٌ ػالمت گذاری را وظز مًرد مىابغ ديم گام در جستجً، اس پس
Add اوتشارات لیست بٍ شذٌ اوتخاب مقاالت اطالػات ومًدن اضافٍ جُت را  

  تؼذاد بز مبىی پیامی وظز مًرد رکًردَای افشيدن اس پس .ومايیذ اوتخاب
.می شًد ارائٍ مجمًػٍ بٍ شذٌ اضافٍ رکًردَای



مقالٍ مًرد وظز بٍ پزيفايل  
.شما اضافٍ شذٌ است



2







ارکیذ پايگاٌ با اطالػات تبادل



  تبادالت اوًاع بٍ مزبًط گشيىٍ سٍ صفحٍ ايه در
  شامل مًارد ايه .می شًد ارائٍ پايگاٌ دي بیه

ٍ ای ي فزدی اطالػات تبادل   در مًجًد حزف
  بٍ ريسزچزآی دی رکًردَای اوتقال پزيفايل،

.است بالؼكس ي ارکیذ



  تبادل جُت گشيىٍ ايلیه اوتخاب اس پس
ٍ ای فزدی، اطالػات   پايگاٌ بٍ يريد جُت صفح

  دارای درصًرتی کٍ .می شًد دادٌ ومايش ارکیذ
  ي ايمیل با است السم َستیذ، ارکیذ پزيفايل

  غیز در .شًيذ يارد ارکیذ بٍ خًد ػبًر کلمٍ
  گشيىٍ جذيذ پزيفايل ايجاد جُت ايه صًرت

Register now در کٍ مزبًطٍ فزم ي اوتخاب را  
  تكمیل را است شذٌ دادٌ ومايش بؼذ صفحٍ
.ومايیذ



:ارکیذ پايگاٌ در ثبت وام بٍ مزبًط فزم
  ايجاد بٍ اقذام قبال کٍ صًرتی در

ٌ ايذ، ارکیذ پزيفايل   با می تًاویذ وكزد
  فزم، ايه در خًد اطالػات کزدن يارد
  تبادل ي شذٌ ارکیذ پايگاٌ يارد

  ارکیذ ي ريسزچزآی دی بیه اطالػات
.دَیذ اوجام را



ٍ طًر ارکیذ، پزيفايل بٍ يريد اس پس   خًدکار ب
.گشت بزخًاَیذ ريسزچزآی دی پايگاٌ بٍ
 بز کلیک ي مًارد اس يک َز اوتخاب با

Goای ٍ   مًرد اطالػات اوتخاب امكان با صفح
  دادٌ وشان ديگز پزيفايل بٍ اوتقال مىظًر بٍ وظز

ٍ ػىًان .شذ خًاَذ  بؼذ صفحٍ تصًيز مثال ب
  وظز در کاربز کٍ فزدی اطالػات اوتخاب جُت
  ارکیذ ي ريسزچزآی دی پايگاٌ دي بیه دارد

.است شذٌ ارائٍ ومايذ، مبادلٍ



 مًردوظز مًارد ػالمت گذاری، اس پس
 ارسال بز مبىی پیامی ي شذٌ ارسال

.می گزدد ارائٍ رکًردَا



  ارکیذ پزيفايل در مًجًد مقاالت اوتقال
ريسزچزآی دی پزيفايل بٍ شما

  پزيفايل بیه فزدی اطالػات تبادل
شما ارکیذ  ي ريسزچزآی دی

  در مًجًد مقاالت اوتقال
  شما ريسزچزآی دی پزيفايل

ارکیذ پزيفايل بٍ

  جُت را خًد مًردوظز مقاالت
  ي کزدٌ اوتخاب پايگاٌ دي بیه تبادل

  .کىیذ کلیک Add بزگشيىٍ



ٍ َای پايگاٌ، دي بیه اطالػات تبادل با   شىاس
پزيفايل در پزيفايل َا اس يک َز بٍ مزبًط
 ي می شًد گذاشتٍ ومايش بٍ ديگز، پايگاٌ
  پزيفايل بٍ آن، لیىک بز کلیک با کاربز

.می شًد متصل مزبًطٍ
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