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 (Resource Finder) سامانه منبع یاب

هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری  هرکس تَسعِ ٍ ّواٌّگی اطالعات ٍ اًتطارات علویایي ساهاًِ تَسط 

ّا  ، سریع ٍ راحت تِ هجالت، کتابآساىدسترسی ٍزارت تْداضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی، ترای 

ساهاًِ . است ضدُ تْیِالوللی  ٍ راٌّواّای هَرد اضتراک ٍزارت تْداضت از ًاضراى هعتثر تیي

ّسار عٌَاى هجلِ، کتاب ٍ راٌّوای  08اتسار جستجَ ٍ دسترسی تِ اطالعات تیص از   هٌثع یاب،

ّای رضتِ خَد دسترسی پیدا  بتَاًید تِ هجالت ٍ کتا علَم پسضکی است. در ایي ساهاًِ هی

هجالت را  سٌجی علنّای  کٌید، هجلِ هٌاسة ترای اًتطار هقاالت خَد را پیدا کٌید ٍ ضاخص

 د.تررسی کٌی

 

 



 گیرد: تِ ساهاًِ از دٍ رٍش اًجام هی دسترسیالف. 
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 استفاده ب. راهنمای

 

 ٍسارت ّای هَرد اضتزان در ایي لسوت توام پایگاُ :(Databases) در تاال سوت چپ صفحِ اطالعاتیمنابع گسینه  .1

ًطاًِ فؼال تَدى اضتزان ٍ رًگ سثش،  Detailsلسوت هٌتْی سوت راست ایي صفحِ ٍ در در  ضَد. تْذاضت دیذُ هی

تَدى یؼٌی دستزسی رایگاى  Open Accessتِ هفَْم ًارًجی رًگ ٍ ػذم اضتزان تِ هفَْم رًگ خاکستزی دستزسی، 

 .ّست

 :ضَد دادُ هیًطاى   ISI   ٍScopusکیفیت هحتَا ّن در  اسًظز مجالت بندی رتبههای  گسینه .2
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 گیزد. سادُ ٍ پیطزفتِ صَرت هیتِ دٍ صَرت 

 الف . جستجَی سادُ 

   

هجلِ ّوزاُ تا جشئیات آى ظاّز اًَاع همالِ، کتاب ٍ..  ّوزاُ تا هطخصات کاهل  هَردًظزکلیذٍاصُ  ٍاردکزدىدر ایي لسوت تا 

 صَرت تِ در ساهاًِ تا تایپ حزٍف کلیذٍاصُ هَردًظز جَجست ّز هشایای جستجَ ساهاًِ ایي است کِ یکی اسضَد.  هی

 real-time )هاًٌذ ٍاصُ  ضَد. یؼٌی تا تایپ لسوتی اس ٍاصُ کل ٍاصُ تذٍى ٍلفِ ظاّز هی .ّست )تالدرًگHeart   در تصَیز

 .فَق

 



 ب. جستجوی پیشرفته

 

کیفیت  اسًظزاًتخاب کٌٌذ ٍ خَد  هجلِ هٌاسة تزای اًتطار همالِجستجَی پیطزفتِ تیطتز تزای کساًی کِ تصوین دارًذ 

  Impact Factor ،CiteScore ،SJR  ٍSNIPّای  تَاًذ ضاخص در ایي تخص کارتز هی گیزد. لزار هی هَرداستفادُتسٌجٌذ، 

 هجلِ هَردًظز خَد را اًتخاب ًوایذ. (Index)هجالت را اًتخاب ٍ هحذٍد کٌذ. ّوچٌیي، ًوایِ 

  



 ت. جستجوی موضوعی

 

 

تَاًٌذ  اس طزیك ایي گشیٌِ هیجستجَ کٌٌذ  ّا ٍ یا هٌاتغ خاصی را در هَضَع هطخصی ٌذ هجالت، کتابکِ تخَاّ کارتزاًی

رای درختَارُ هَضَػی است داایي تخص،  تیٌیذ هیکِ در تصَیز فَق  طَر ّواىهٌاتغ هَردًظز خَد را جستجَ ٍ تاسیاتی کٌٌذ. 

هاًِ در ایي تخص کافی است فزد تخطی اس هَضَع هَردًظز خَد را تایپ کٌذ تا سا یگز اس هشایای ایي ساهاًِ است.کِ یکی د

الذام کٌذ. آًگاُ تا اًتخاب هَضَع هذکَر، تواهی هٌاتغ هزتثط تا آى هَضَع تالدرًگ ًسثت تِ تاسیاتی ٍ ًوایص هَضَع هزتَطِ 

 ضَد. اػن اس کتاب، هجلِ ٍ ... جستجَ ٍ تاسیاتی هی
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