
 منبع یاب : سامانه منبع یاب

 با و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاونت توسط یاب منبع سامانه  کلیک یک با تنها دیگر امکان هاده و مجالت سنجی اعتبار و مقاله انتشار جهت مناسب مجله انتخاب یاب: منبع سامانه

 در است. (۳۴۲) شکیپز علوم راهنمای و (۳۹۰۹۲) کتاب ،(۴۳۰۷۵) مجله عنوان هزار ۸۰ از بیش اطالعات به دسترسی و جستجو ابزار که شدهتهیه وزارت این علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز همکاری

 .کنید پیدا را خود مقاالت انتشار برای مناسب مجله و دسترسی خود رشته هایکتاب و تصاویر آموزشی، هایفایل مجالت، به توانیدمی راحتیبه سامانه این

 فرایند است چگونه سنجیعلم هایشاخص نظر از مجله وضعیت و دارد قرار هانمایه این از یککدام در مجله یک اینکه فهمیدن دارند، وجود … و PubMed Scopus, Science, of Web نمایه جمله از مختلفی هاینامهنمایه امروزه 

 آن سنجیعلم هایشاخص و مشاهده را مجله وضعیت توانیدمی راحتیبه شما جستجو، باکس در مجله منا کردن وارد با تنها و /http://rsf.research.ac.ir آدرس به سامانه این از استفاده با اما است، گیریوقت و سخت

 .کنید بررسی را

http://rsf.research.ac.ir/


 

 

 این از هرکدام که است اطالعاتی منابع و ISI بندیرتبه و اسکوپوس بندیرتبه موضوعی، جستجوی پیشرفته، جستجوی ساده، جستجوی هایعنوان با چندزبانه دارای سامانه این کنید،می مشاهده باال تصویر در که طورهمان

 دهند،می قرار اختیار در کامل و جامع جستجوی یک برای را فردیمنحصربه امکانات هازبانه

 هایباکس از یکی پرکردن با فقط شما و نیست جستجو موارد تمامی پرکردن به )نیازی نمایید مشاهده را نتایج و انتخاب را نامهنمایه نام یا و ISSN/ISBN شماره ناشر، نام مجله، کتاب، نام توانیدمی شما ساده جستجوی در

 کنیدمی مالحظه البا تصویر در که طورهمان کنید، غیرمشترک یا و رایگان مشترک، به دسترسی لحاظ از یا و راهنما یا و مجله کتاب، به محدود را نتایج توانیدمی شما نمایید(. مشاهده پایین در ار جستجو نتایج توانیدمی جستجو



 .شودمی داده نمایش اسکوپوس و ساینس آف وب سنجیعلم هایشاخص تمامی

* 

  

 از سنجیعلم هایشاخص طریق از توانمی قسمت این در گیرد،می قرار ما اختیار در جستجو محدودسازی برای دیگری امکانات شد، مشاهده ساده جستجوی در که هاییباکس بر عالوه پیشرفته جستجوی قسمت در

 .داد انجام تریدقیق جستجوی و شد قائل هایمحدودیت Citescore و sjr factor, Impact جمله



 

  

 ندیبرتبه و نمایه نوع نیاز صورت در و انتخاب را خود موضوعی یحوزه است کافی کار این برای کنید، پیدا را خود موضوعی یحوزه در معتبر هایمجله توانید،می راحتیبه شما موضوعی جستجوی نام با بعدی یزبانه در اما

 به توانیدمی شما نیز ای اس ای و اسکوپوس بندیرتبه قسمت در. نمایید مشاهده نیز را موضوعی یحوزه یک هایزیرشاخه توانیدمی شما بعالوه عالمت روی کلیک )با نمایید. انتخاب نیز را موضوعی هحوز این در مجالت

 .بپردازید نمایه دو این در موردنظر یمجله جستجوی



 

  

 مانند اناتیامک که اطالعاتی هایپایگاه توانید،می راحتیبه شما مثالعنوانبه کند.می گزارش را دهندمی قرار اختیار در منابع این از هرکدام که امکاناتی و اطالعاتی منابع مختلف انواع اطالعاتی، منابع عنوان با آخر زبانه در اما

 را گذارندیم ما اختیار در رایگان مقاالت که منابعی و شواهد بر مبتنی هایپایگاه توانمی بخش این در همچنین نمایید، معرفی خود کاربران به و شناسایی دهندمی ارائه را موزشیآ هایفایل یا و تصویر کتاب، به دسترسی

 .نماییم شناسایی کاربران به بهتر خدمات ارائه جهت

 :نکته



 رنگ به اگر و است دسترس در رایگان صورتبه منبع یعنی باشد نارنجی رنگ به اگر شده، خریداری مربوطه سازمان یا دانشگاه توسط راهنما یا کتاب مجله، این یعنی باشد سبز رنگ به مربوطه تصویر اگر details قسمت رد* 

 .دندار وجود منبع این محتوای به رایگان دسترسی یعنی باشد، خاکستری

 پایگاه نای سنجیعلم هایشاخص صورت این غیر در داشت، خواهید دسترسی سامانه این امکانات تمامی به کنید، مراجعه سامانه این به دارد را ساینس اف وب پایگاه اشتراک که سازمانی یا دانشگاه محیط در از شما اگر*

 .شودنمی داده نشان شما برای

 
 


