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معرفی سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیهشده است .این سامانه به منظور دسترسی آسان ،سریع و راحت به
مجالت( 5۰6۱۰عنوان) ،کتاب ها ( 39۰9۱عنوان) و راهنماهای علوم پزشکی راه اندازی شده است .محققان می
توانند از طریق این سامانه بهراحتی به منابع اطالعاتی رشته خود دسترسی یافته و مجله مناسب برای انتشار مقاالت
خود را پیدا کنند.
دسترسی به این سامانه از دو طریق امکانپذیر است:
 -۱دسترسی مستقیم از طریق آدرس http://rsf.research.ac.ir/

 -2دسترسی غیر مستقیم از طریق آدرس سامانه نوپا
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با توجه به این که امروزه مجالت علمی در نمایه نامه های مختلفی مانند ) Scopus, WOS(ISIو
 PubMedنمایه می شوند ،این سامانه به محققین کمک کمی کند تا متوجه شوند که یک مجله در کدامیک
از این نمایهها قرار دارد و وضعیت مجله از نظر شاخصهای علمسنجی چگونه است.

در قسمت باالی این سامانه ،چندزبانه با عنوانهای جستجوی ساده ،جستجوی پیشرفته ،جستجوی موضوعی،
رتبهبندی اسکوپوس ،رتبهبندی  ISIو منابع اطالعاتی وجود دارد که هرکدام از این زبانهها امکانات
منحصربهفردی را برای جستجو در اختیار محققین قرار میدهند.

در جستجوی ساده با تایپ نام کتاب ،مجله ،نام ناشر ،شماره  ISSN/ISBNو یا نام نمایهنامه نتایج مشاهده می
شوند .جستجو در این سامانه به صورت ( real-timeبالدرنگ) بوده و به محض تایپ قسمتی از واژه مورد نظر،
منابعی که این واژه در عنوان آن ها وجود دارد ظاهر می شوند .مانند ( hematologyشماره  .)۱می توان نتایج
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را به کتاب ،مجله و یا راهنما (شماره  )2و یا از لحاظ دسترسی به مشترک ،رایگان و یا غیرمشترک(شماره )3
محدود نمود .همچنین تمامی شاخصهای علمسنجی  WOSو ( Scopusشماره  )۴نمایش داده میشود.

در جستجوی پیشرفته عالوه بر امکاناتی که در جستجوی ساده وجود دارد ،می توان محدودیت هایی از طریق
شاخصهای علمسنجی مانند  Impact Factorو  CiteScoreاعمال نمود.

در جستجوی موضوعی محققان می توانند با استفاده از درخت واره موضوعی موجود در سامانه مجلههای معتبر
در حوزهی موضوعی خود را پیدا کنند .پس از تایپ قسمتی از موضوع ،سامانه بالفاصله موضوع مورد نظر را
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بازیابی نموده و نمایش می دهد .در صورت وجود عالمت بعالوه ( )+در کنار موضوعات ،می توانید با کلیک
روی آن ،زیرشاخههای یک حوزهی موضوعی را نیز مشاهده نمایید.

در زبانه منابع اطالعاتی ،تمامی پایگاه های اطالعاتی که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در اختیار دانشگاه های سراسر کشور قرار داده شده است ،دیده می شود .در سمت راست صفحه قسمت
 Detailesنشانه ای با رنگ های سبز(فعال بودن اشتراک) ،نارنجی  Open Accessبودن منبع و خاکستری
(عدم اشتراک) وجود دارد.
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E-Journals, E-Books, Atlases & همچنین در این قسمت امکان دسته بندی و مشاهده منابع بر اساس
CMEs, Evidence-Based Resources, Multimedia (Movies, Images, Slides), Local
. وجود داردFree Medical Resources وResources
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