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 سامانه منبع یاب

، درمان مورد اشتراک وزارت بهداشت منابعفهرست کامل و به روز هیبا هدف ته ابی سامانه منبع

 یناشر خاص طراح کیمجالت  یو موضوع ییالفبا ،ی واژگانیجستجو اتو با امکان پزشکی،وآموزش 

پژوهشگران  یامکان را برا نیمجالت، ا یابیارز یها شاخص سامانه با ارائه نیا گر،یاست. از طرف د شده

 و انتخاب کنند. یابیرا جستجو، باز خود انتشار مقاله یفراهم کرده است تا مجله مناسب برا

 درسامانه منبع یاب به نشانی :
http://rsf.research.ac.ir 

 علم یمجله را مشاهده و شاخصها تیوضع توانیم به راحتیجستجو،  قسمتبا وارد کردن نام مجله در

 نمود. یبررس را آن یسنج
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ساده،  یجستجو یها چندزبانه با عنوان یسامانه دارا نیا د،یکنی باال مشاهده م ریهمانطور که در تصو

است  یو منابع اطالعات ISI یبند رتبه، Scopusی بند رتبه ،یموضوع یجستجو شرفته،یپ یجستجو

 قرار اریجامع و کامل در اخت یجستجو کی یرا برا یفرد ها امکانات منحصربه زبانه نیکه هرکدام از ا

 نامه هینام نما ایو  ISSN/ISBNنام کتاب، مجله، نام ناشر، شماره  نتوایساده م یدر جستجو. دهندی م

 یکیو فقط با پرکردن  ستیموارد جستجو ن یتمام به پرکردن یازینود. را مشاهده نم جیرا انتخاب و نتا

ازنظرشکلی را  جینتا میتوان. ودمشاهده نمصفحه  نییجستجو را در پا جینتا ،توانیجستجو م یاز باکسها

همانطور  ،نمود محدود رمشترکیغ ایو  گانیبه مشترک، را ی،از لحاظ دسترس ایراهنما و  ،کتاب، مجله به

 یداده م شیو اسکوپوس نما ISI یسنج علم یشاخصها یتمام نمایید یباال مالحظه م ریکه در تصو

 .شود

 یگریساده مشاهده شد، امکانات د یکه در جستجو ییعالوه بر باکسها شرفتهیپ یدر قسمت جستجو

 علم یشاخصها قیاز طر توانیقسمت م نیا در رد،یگی ما قرار م اریجستجو در اخت یمحدودساز یبرا

 .داد انجام یتر قیدق یجستجو ،Snip و Impact factor،Sjr، Citescoreاز جمله  یسنج
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است  یکاف ،راپیدانمود یموضوع ی خاص معتبر در حوزه یها مجله می توان یموضوع یجستجو درزبانه

 یحوزه موضوع نیمجالت در ا یبند و رتبه هینوع نما ازیخود را انتخاب و در صورت ن یموضوعی  حوزه

 دیتوانیعالمت بعالوه شما م یرو کی. با کلدییانتخاب نما زیرا ن

 زین ISIو  Scopus یبند قسمت رتبه در. دییمشاهده نما زیرا ن یموضوع ی حوزه کی یها رشاخهیز

 .دیبپرداز هیدو نما نیموردنظر در ا ی مجله یبه جستجو دیتوانی شما م

منابع  نیکه هرکدام از ا یو امکانات یانواع مختلف منابع اطالعات ،یدر زبانه آخر با عنوان منابع اطالعات اما

مانند  یکه امکانات یاطالعات یگاههایپا ،میتوان: مثال عنوان . بهکندیم مشاهدهرا  دهندیقرار م اریدر اخت

 نمود. ییشناسا دهندیرا ارائه م یآموزش یلهایفا ایو  ریبه کتاب، تصو یدسترس

ما  اریدر اخت گانیکه مقاالت را یبر شواهد و منابع یمبتن یگاههایپا توانیبخش م نیدر ا نیهمچن

 را  گذارندیم

 نمود. ییشناسا

سبزوخاکستری ونارنجی رنگ راببینیم. رنگ سبزنماد دسترسی ، می توانیم نمادهای Detailsدرقسمت 

 کامل به مجله، کتاب یاراهنما است یعنی منبع توسط سازمان مربوطه خریداری شده است.

 رنگ نارنجی نماددسترسی رایگان به منبع موردنظراست.

 رنگ خاکستری نماد عدم دسترسی رایگان به محتوای منبع موردنظراست.


