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Wiley چگونه پایگاهی است؟

پژوهشیومهندسیفنی،علمی،انتشاراتمحصولوایلیپایگاهjohn wiley &

sonsاست.

پایگاهWileyوایرشتهچندآنالینمنابعترینعمیقوترینجامعازایمجموعه
علومیکی،فیزعلومسالمت،علومزیستی،علومقبیلازمختلفموضوعاتدرالمللیبین

.برمیگیرددرراانسانیواجتماعی

بیشژورنال،1500ازبیشازمقالهمیلیون6ازبیشبهنظیریبیدسترسیپایگاهاین
ارسدیتابیوآزمایشگاهیهایتکلپرومرجع،اثرهاصدوآنالینکتابهزار20از

میدهدارائه



پوشش موضوعی پایگاه وایلی
،شیمیوغذاییعلوموپروریآبزیکشاورزی

اطالعاتفناوریوکامپیوترعلوم

زیستمحیطوفضاییعلوم،زمین

انسانیعلوم

شناسیجرموقانون

زیستیعلوم

آماروریاضیات

دارو

پرستاری

درمانوبهداشتودندانپزشکی

ومهندسیوفیزیکعلوم....



:  پوشش محتوایی پایگاه وایلی

2482 مجلهو ژورنال

2110کتاب

44مجموعه کتاب

233 مرجعاثر

9 پایگاه اطالعاتی

12پروتکل آزمایشگاهی



وارد کردن نشانی با : روش اول
انه کتابخ»دانشگاه و انتخاب گزینه 

وارد کتابخانه شوید« دیجیتال

نی بطور مستقیم از طریق وارد کردن نشا: روش دوم
http://diglib.kums.ac.irاینترنتی 

وارد کابخانه دیجیتال شوید

ا غیر برای ورود به کتابخانه دیجیتال میتوان از یکی از دو روش مستقیم ی
مستقیم استفاده کرد

http://diglib.kums.ac.ir/


ک پس از وارد شدن به کتابخانه دیجیتال با کلی
میتوان wileyپایگاه انتخاب و Ejournalsروی 

به صفحه این پایگاه وارد شد 



wileyورود و ثبت نام در پایگاه  

ثبت نام دربرای دریافت مطالب جدید در ایمیل خود و ذخیره جست و جوهای انجام شده 
.میباشداین پایگاه الزامی 



:وایلیمزایای ثبت نام در پایگاه 

برای محتواها و جستجوهای ذخیره شده تازه منتشرشدهایمیلی هشدار های دریافت

منابع و جستجوها در پروفایل کاربری، مقاالت ذخیره

 رتبط ایمیل های به روزرسانی و پیشنهادات تبلیغاتی در مورد کتاب ها و مجالت مدریافت
با زمینه تخصصی شما

 د و مقاله تان مقاله سابمیت شده و یا پذیرفته شده شما اگر نویسنده مقاله هستیپیگیری
را برای مجله از وایلی ارسال کرده اید





منابع 200
هسته دارد

این پایگاه 
مجله را 1600

پوشش می 
.دهد

21000دارای 
کتاب 

الکترونیکی
.است





گاه با دو روش جست و جوی ساده و پیشرفته میتوان به جست و جو در این پای
پرداخت

با وارد کردن کلید واژه یا موضوع مورد نظر در باکس جست و جو : روش جست و جوی ساده -1
.  انجام میشود





ل با استفاده از منوی سمت چپ میتوان موضوع مد نظر را با اعما
.  محدودیت های موجود به خواسته خود نزدیک کرد











معنی پس از بازیابی نتایج  با یک سری عالمت مواجه میشویم که هر یک دارای
.خاصی هستند



با تشکر از توجه شما

پایان


