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Basic Search جستجوی ساده



امکان افزودن فیلدهای دیگر نیز وجود دارد و می توانید با 

.جستجوی ترکیبی انجام دهیدNotو And ،Orعملگرهای 

کلیک کنید، صفحه شما به حالت اول بر می گرددreset formاگر بر روی 

جوی می توانید در تمامی این فیلدها جست

خود را انجام دهید



جستجوهایتوانیدمی(NotوAnd،Or)بولینهایعملگرازاستفادهبا

.پردازیممیسهاینعملکردنحوهبهادامهدر.دهیدانجامترکیبی

هایباکستوانیدمیگزینهاینازاستفادهبا

راریبیشتهایکلیدواژهودهیدافزایشراجستجو

نمائیدجستجو

وانیدتمیگزینهاینازاستفادهبا

بازگردیداولیهفرمبه

زمانیبازهیکدرراخودنظرموردیکلیدواژهتوانیدمی

اهسالتمامیفرضپیشصورتبه.نمائیدجستجومشخص

استشدهانتخاب



اوللیدواژهکیاکهکندمیبازیابیرامنابعیکند،میترگستردهراجستجو

عالمتاز،Orکردنتایپجایبهتوانیدمی.باشدداشتهرادومکلیدواژهیا

.کنیداستفاده*ضرب

یدواژهکلهردوکهکندمیبازیابیرامنابعی.کندمیمحدودراجستجو

دبلاز،andکردنتایپجایبهتوانیدمی.باشندداشتهحتما  را

.کنیداستفادهکوتیشن

رادومهکلیدواژکهکندمیبازیابیرامنابعی.کندمیترمحدودراجستجو

استفاده_منفیعالمتاز،Notکردنتایپجایبهتوانیدمی.باشدنداشته

.کنید



می توانید دیتا بیس های مختلف را مطابق با جستجوی خود انتخاب کنید



آی.اس.نموهن ای از جستجوی ساده رد آی



تعداد نتایج
با استفاده از این ستون می توانید نتایج خود را بهبود بخشید و محدود کنید

آی انجام داده است و شما می توانید از موضوعات پیشنهاد شده انتخاب کنید.اس.دسته بندی که خود آی

نوع سند



محدوده جستجو

نمائیداستفادهقسمتاینازتوانیدمیشناسیدمیرانظرتانموردنویسندهاگر

با استفاده از تمامی گزینه ها ی ستون سمت چپ می توانید جستجوی خود را بهبود بخشید و محدودتر کنید



:نکته

•Cited

•Citing

استناد شونده
استناد کننده



آی به این مقاله استناد کرده اند .اس.نشان می دهد چه تعداد مقاله در آی

دیتا بیس انتخاب شده توسط شما را نشان می دهد

بار توسط کاربران استفاده و ذخیره شده است1روز اخیر، 180در 

بار توسط کاربران استفاده و ذخیره شده است1، 2013از سال 



شما می توانید چکیده ی آن مقاله را مشاهده نمائیدview Abstractبا کلیک بر روی 

آندرمقالهاینکهاستایمجلهعنوان

یلینکصورتبهکهاستشدهمنتشر

برتوانیدمیشماواستشدهظاهر

.کنیدکلیکآنروی



.اگر رب روی اسم آن مجله کلیک کنید، اطالعات رتشیبی را رد مورد آن مجله هب شما می دهد

نام مجله

ناشر

ISSN وISSNالکترونیکی

آی انجام داده است.اس.رتبه مجله در دسته بندی هایی که آی

نشریهاینکهموضوعیحوزه

رساندمیچاپبهرامقاالت

ویربرکادر،اینبستنبرای

کنیدکلیکقسمتاین



اسامی نویسنده یا نویسندگان

جلد شماره صفحه

نشریهایندرمقالهاینچاپزمان



نمائیدمشاهدهرامقالهکاملمشخصاتوکنیدکلیکعنوانرویتوانیدمی



مشخصات نویسندگان

عنوان مقاله

عنوان نشریه

شماره جلد و تعداد صفحات

زمانی که مقاله در مجله منتشر شده است

چکیده
کلیدواژه ها را مشخص می کند

اگر بخواهید به صفحه نمایش بازگردید، باید بر روی این گزینه کلیک کنید

Digital Object Identifierالهمقهربرایانگشتاثرهمانندکهاستعددیکدیکدیجیتال،شناسهیا

.شودمیبردهکارهبآنالینمحصوالتشناساییبرایبارکدهمانندکداین.همتاستبی

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier

