
ع     یابو  ساما 
سامانه منبع یاب توسط معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی و با همکاری مرکز توسعه و 
هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی این 

ابزار جستجو و شده که وزارت تهیه
هزار  80بیش از دسترسی به اطالعات 

) و 39092)، کتاب (43075عنوان مجله (
ست. در این )ا342(راهنمای علوم پزشکی

توانید به مجالت، راحتی میسامانه به
های های آموزشی، تصاویر و کتابفایل

رشته خود دسترسی و مجله مناسب 
  .برای انتشار مقاالت خود را پیدا کنید

  

 هدف
یاب با هدف تهیه فهرست سامانه منبع

کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت 

سازی امکان بهداشت و با هدف فراهم
جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و 
موضوعی مجالت یک ناشر خاص طراحی 

 .سازی شده استو پیاده
در این سامانه روش های جستجوی ساده، 
ا پیشرفته و موضوعی فراهم شده است ت

پژوهشگران بتوانند مجله مناسب برای 
انتشار مقاله خود را جستجو، بازیابی و 

 .انتخاب کنند
   

توانید نام در جستجوی ساده شما می*
و  ISSN/ISBN کتاب، مجله، نام ناشر، شماره

نامه را انتخاب و نتایج را یا نام نمایه
مشاهده نمایید (نیازی به پرکردن تمامی 

شما فقط با  موارد جستجو نیست و
های جستجو پرکردن یکی از باکس

توانید نتایج جستجو را در پایین می
توانید نتایج را مشاهده نمایید). شما می

محدود به کتاب، مجله و یا راهنما و یا از 
لحاظ دسترسی به مشترک، رایگان و یا 

طور که در غیرمشترک کنید، همان
سنجی وب آف های علمتمامی شاخص

اسکوپوس نمایش داده ساینس و 
 .شودمی

 		روش دسترسی*

دسترسی در صفحه اصلی سایت 
    rhttp://diglib.lums.ac.i دانشگاه

یا به صورت مستقیم از طریق لینک 
  http://rsf.research.ac.ir/مستقیم

 جستجوی الفبایی*  
با استفاده از نوار ابزار جستجوی الفبایی  

منبع می توانید جستجوی خود را به 
 .صورت الفبایی انجام دهید

ستجوی پیشرفته عالوه بر ج* 
هایی که در جستجوی ساده باکس

مشاهده شد، امکانات دیگری برای 
محدودسازی جستجو در اختیار ما قرار 

توان از طریق میگیرد، در این قسمت می
 سنجی از جملههای علمشاخص Impact 

factor,  sjr  وCitescore های قائل محدودیت
  .تری انجام دادشد و جستجوی دقیق



در جستجوی موضوعی در جعبه   *
جستجو موضوع موردنظر خود را وارد 
کنید.همزمان نیز سامانه موضوع مورد 
نظر شما را در درخت موضوعی جستجو 

گاه با کلیک آن .دهدمایش میکرده و ن
توانید آن برروی موضوع جستجو شده می

را انتخاب نموده و منابع موضوع مربوطه 
جستجوی موضوعی  .دررا مشاهده کنید

های معتبر توانید، مجلهراحتی میشما به
ی موضوعی خود را پیدا کنید، در حوزه

ی موضوعی برای این کار کافی است حوزه
و در صورت نیاز نوع نمایه خود را انتخاب 

بندی مجالت در این حوزه موضوعی و رتبه
را نیز انتخاب نمایید. (با کلیک روی عالمت 

های یک توانید زیرشاخهبعالوه شما می
 )ی موضوعی را نیز مشاهده نماییدحوزه

بندی اسکوپوس و ای اس در قسمت رتبه
توانید به جستجوی میای نیز شما 

ی موردنظر در این دو نمایه مجله
   .بپردازید

محدود کردن منابع بازیابی  :بخش نوع
 شده به نوع منبع خاص انتخاب شده

محدود کردن منابع  :بخش دسترسی
بازیابی شده به منابع مشترک وزارت 
بهداشت، منابع رایگان و منابع غیر 

 مشترک

نتایج عنوان در صفحه :  صفحه نتایج
مجله. طبقه بندی موضوعی. 

بندی های ارزیابی و رتبهاخصش 		ناشرو
در برای  if, CiteSore ،SJR مجالت مانند

شوند. از مجالت مربوطه نمایش داده می
ی( (Quartile هاطرف دیگر، چارک

چهارگانه هرمجله نیز در بهترین گروه 
 .شوندموضوعی مربوطه نمایش داده می

ر با عنوان منابع اطالعاتی، در زبانه آخ
انواع مختلف منابع اطالعاتی و امکاناتی 
که هرکدام از این منابع در اختیار قرار 

مثال عنوانکند. بهدهند را گزارش میمی
های توانید، پایگاهراحتی میشما به

اطالعاتی که امکاناتی مانند دسترسی 

های آموزشی را به کتاب، تصویر و یا فایل
دهند شناسایی و به کاربران میارائه 

خود معرفی نمایید، همچنین در این بخش 
های مبتنی بر شواهد و توان پایگاهمی

منابعی که مقاالت رایگان در اختیار ما 
گذارند را جهت ارائه خدمات بهتر به می

 .کاربران شناسایی نماییم

 :نکته

اگر تصویر مربوطه  details در قسمت
یعنی این مجله، به رنگ سبز باشد 

کتاب یا راهنما توسط دانشگاه یا 
سازمان مربوطه خریداری شده، اگر 
به رنگ نارنجی باشد یعنی منبع 

صورت رایگان در دسترس است و به
اگر به رنگ خاکستری باشد، یعنی 
دسترسی رایگان به محتوای این منبع 

 .وجود ندارد

                            

  
کتابخانه دانشکده پزشکی 

 ١٣٩٧آذر 


