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انجمن فیزیک ) (IOPیک سازمان علمی است که برای ترفیعع و رشعد ادرا و کعاربرد فیزیعک در سعا  781توسع
انجمن فیزیک انگلستان بنیانگذاری شد .این انجمن از مراجع مهم علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته بعه نن اسعت و
انتشارات چاپی و الکترونیکی نن در میان ناشران علمی مقام برجستهای دارد .در حعا حارعر حعدود  01عنعوان از مجع ت معتبعر
فیزیک را ارائه میدهد.
برای جستجو در مج ت این مجموعه به ندرس  http://iopscience.iop.org/searchبروید .بعا ورود بعه صعفاه او
این پایگاه ،گزینه  Create accountرا انتخاب و با تکمیل فرم ثبت نام در ایعن پایگعاه ،یعک پرونعده شخصعی ایجعاد کعرده و از
امکاناتی مانند ذخیره کردن جستجوها ،ایجاد لیستی از نشریات مورد ع قه ،سیسعتم نگعاهی رسعانی ) (Alertsو ایجعاد تاریخهعه
جستجو استفاده نمایید .به کاربران توصیه میشود که برای استفاده بهینه از این پایگاه حتما در این قسمت ثبعت نعام نماینعد .قابعل
ذکر است که عضویت در این قسمت ،امکان استفاده از مقاالتی که توس سازمان یا دانشگاه متبوع خریعداری نشعده انعد را فعراهم
نمی کند .در مراجعات بعدی با انتخاب گزینه  Loginو وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور خود از امکانات این قسعمت اسعتفاده
نمایید.

در صفاه او این پایگاه اط عاتی ،در قسمت  Quick Searchامکعان جسعتجوی سعریع فعراهم معیشعود .در صعفاه
جستجو کلید واژه های خود را وارد و با استفاده از فیلدهای مختلف اعم از عنوان) ،(Titleنویسنده) ،(Authorچکیعده )(Abstract

و  ...جستجوی خود را مادود کنید.

با انتخاب گزینه  ،Searchامکان جستجوی پیشرفتهتری فراهم میشود .در این قسمت میتوان جستجو را در یک یا چند
مجله یا در یک یا چند زمینه موروعی خاص مادود نمود.
با انتخاب گزینه  ،All Datesجستجو در تمام سالهای مجموعه انجام میشود و بعا انتخعاب گزینعه  Fromمعی توانیعد ماعدوده
زمانی مشخصی را برای جستجوی خود در نظر بگیرید.

صفحه نتایج
در صفاه نتایج ،لیست رکوردهای بازیابی شده ،مشاهده میشود .گزینه  Filter results by:امکان مادود کعردن نتعایج
جستجو را بر اساس  PACS, Dates, Subjects, Journals, Authorsفراهم میکند.
 :PACSکدی برای طبقهبندی موروعی سلسله مراتبی در فیزیک و نجوم است.
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 :Datesگزینهای برای مادود کردن نتایج جستجو با توجه به مادوده زمانی است.
 :Subjectsگزینهای برای مادود کردن نتایج جستجو با توجه به ناحیه موروعی است.
 :Journalsگزینه ای برای مادود کردن نتایج جستجو با توجه به نام مج ت است.
 :Authorsگزینه ای برای مادود کردن نتایج جستجو با توجه به نام نویسندگان است.
در قسمت  Full text search within resultsامکان مادود کردن نتایج جستجو بعا وارد کعردن کلیعدواژههعای دیگعر
فراهم میشود.

در باالی صفاه نتایج ،گزینههای  RSS this search, Save this search, Add to my alertsرا مشاهده میکنید.
برای استفاده از این گزینه ها باید در این پایگاه ثبت نام کرده و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.

 :RSS this searchبا استفاده از این سیستم ،میتوان از سیستم نگاهی رسانی بر روی کامپیوتر خود استفاده نمود تا به
طور اتوماتیک و متناوب جستجوی شما اجرا و به سیستم شما ارسا شود.

 :Save this searchامکان ذخیره نتایج جستجو را فراهم می کند تا در مراجعات بعدی ،همان جستجوی قبلی را RUN

نمایید.
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 :Add to my alertsبا انتخاب این گزینه امکان استفاده از سیستم  Alertبرای جستجوی اتوماتیک و متناوب فراهم
می شود و بعد از روزنمد سازی پایگاه ،نتایج مرتب با موروع شما از طریق پست الکترونیکی به اط ع شما میرسد.

 :Export resultsبا استفاده از این گزینه ،میتوان رکوردهای مورد نظر را در مایطهای دیگری مثل  Endnoteوارد
نمود.

در هر رکورد امکان مشاهده اط عات کتابشناختی مقاله و دسترسی به چکیده مقاله وجود دارد .شماره  DOIهر مقاله نیعز
مشخص است .چنانهه متن کامل مقاله در دسترس باشد با انتخاب گزینه  Full text PDFبه نن دسترسی پیدا خواهید کرد.

بععا انتخععاب هععر رکععورد امکععان مشععاهده جزئیععات نن مقالععه شععامل چکیععده ،منععابع و م خععذ ) (Referencesو تعععداد
استنادهایی) (Cited Byکه به نن مقاله شده ،فراهم میگردد.
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مرور کردن لیست مجالت
با استفاده از گزینه  Journalsمیتوان لیست مج ت الکترونیکی موجود در  IOPرا مشاهده کرد .با انتخاب هر عنوان
مجله ،وارد صفاه نن مجله می شوید که امکان دسترسی به نخرین شماره و نرشیو نن مجله را فراهم میکند .در سمت راست
صفاه ،گزینه  View by subjectامکان مرور مج ت بر اساس دسته بندی موروعی را فراهم میکند.
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