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و سامانه منبع یاب توسط معاونت تحقیقاا  و ننااورو ورار  بهداشات درماا     •
آمورش پزشکی و با همکارو مرکز توساعه و همااهن ی اعاعاا  و انرشاارا      

۸۰ار علمی این ورار  تهیه شده که  ابزار جسرجو و دسررسی به اعاعا  بای  
( 3۴۲)و راهنمااو علاوم پزشاکی    ( 39۰9۲)، کراب (۴3۰7۵)هزار عنوا  مجله 

یر و اودر این سامانه به راحری می توانید به مجا ، نایل هاو آمورشی، تصا . است
پیادا  کراب هاو رشره خود دسررسی و مجله مناسب براو انرشار مقاال  خاود را 

.کنید



 ,WEB OF SCIENCEامروره نمایه نامه هاو مخرلفای ار جملاه نمایاه   •

SCOPUS, PUBMED  وجود دارند، نهمید  اینکه یا  مجلاه در   … و
کدام ی  ار این نمایه ها قرار دارد و وضاعیت مجلاه ار ن ار شااخی هااو      

فاده ار علم سنجی چ ونه است نرایند سخت و وقت گیرو است، اما باا اسار  
و تنهاا باا   /HTTP://RSF.RESEARCH.AC.IRاین ساامانه باه آدر   

یت وارد کرد  نام مجله در باکس جسرجو، شما به راحرای مای توانیاد وضاع    
.مجله را مشاهده و شاخی هاو علم سنجی آ  را بررسی کنید

http://rsf.research.ac.ir/
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مشااهده مای کنیاد، ایان ساامانه داراو      قبلیهما  عور که در تصویر •
سرجوو چندربانه با عنوا  هاو جسرجوو ساده، جسرجوو پیشرنره، ج

و مناابع اعاعااتی    ISIموضوعی، رتبه بندو اسکوپو  و رتبه بنادو 
  است که هرکدام ار این ربانه ها امکانا  منحصربه نردو را باراو یا  

جسرجوو جامع و کامل در اخریار قرار می دهند،



در جسرجوو ساده شما می توانید ناام کرااب، مجلاه، ناام ناشار، شاماره      •
ISSN/ISBN  یا نام نمایه نامه را انرخااب و نراایر را مشااهده نماییاد     و

رد  یکای  نیارو به پرکرد  تمامی موارد جسرجو نیست و شما نقط با پرک)
(. دنماییار باکس هاو جسرجو می توانید نرایر جسرجو را در پایین مشاهده

حاا  شما می توانید نرایر را محدود به کراب، مجله و یا راهنماا و یاا ار    
ر تصویردسررسی به مشررک، رای ا  و یا غیرمشررک کنید، هما  عور که د

 WEB OFباال ماح اه مای کنیاد تماامی شااخی هااو علام سانجی         

SCIENCEوSCOPUS   داده می شودنمای.
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وه بار  قسامت جسارجوو پیشارنره عاا    در با توجه به تصاویر اسااید قبلای،    •
باکس هاایی کاه در جسارجوو سااده مشااهده شاد، امکاناا  دی ارو باراو          
ر محدودسارو جسرجو در اخریار ما قرار می گیارد، در ایان قسامت مای تاوا  ا     

وIMPACT FACTOR, SJRعریا  شااخی هااو علام سانجی ار جملاه      
CITESCORE قائل شد و جسرجوو دقی  ترو انجام دادمحدودیت هاو.
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د،اما در ربانه و بعدو با نام جسرجوو موضوعی شما باه راحرای مای توانیا    •
انی مجله هاو معربر در حوره و موضوعی خود را پیدا کنید، براو این کار کا 

است حوره و موضوعی خود را انرخااب و در صاور  نیاار ناوا نمایاه و      
لیا   باا ک . )رتبه بندو مجا  در این حوره موضوعی را نیز انرخاب نمایید

روو عامت بعاوه شما می توانید ریرشاخه هاو ی  حوره و موضاوعی را  
.)نیز مشاهده نمایید

سرجوودر قسمت رتبه بندو اسکوپو  و او ا  او نیز شما می توانید به ج•
.مجله و موردن ر در این دو نمایه بپردارید
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مکاناتی اتی و اما در ربانه آخر با عنوا  منابع اعاعاتی، انواا مخرلف منابع اعاعا•
ال باه عناوا  م ا   . که هرکدام ار این منابع در اخریار قرار می دهند را گزارش می کند

ی به کراب، ررسشما به راحری می توانید، پای اه هاو اعاعاتی که امکاناتی مانند دس
عرنی خود متصویر و یا نایل هاو آمورشی را ارائه می دهند شناسایی و به کاربرا 

ی کاه  ابعنمایید، همچنین در این بخ  می توا  پای اه هاو مبرنی بار شاواهد و منا   
کااربرا  مقاال  رای ا  در اخریار ما می گذارند را جهت ارائه خادما  بهرار باه    

.شناسایی نماییم



:نکره•

ن باشاد یعنای ایا   رنا  سابز   اگر تصویر مربوعه به  DETAILSدر قسمت•
ه ومجله، کراب یا راهنما توسط دانش اه یا سارما  مربوعه خریادارو شاد  

ه صاور   باشد یعنای منباع با   رن  نارنجی قابل دسررسی می باشد، اگر به 
ررسای  باشاد، یعنای دس  رن  خاکسررو رای ا  در دسرر  است و اگر به 

.رای ا  به محرواو این منبع وجود ندارد



 WEBاگر شما ار در محیط دانش اه یا سارمانی که اشارراک پای ااه   •

OF SCIENCE  دارد به ایان ساامانه مراجعاه کنیاد، باه تماامی       را
امکانا  این سامانه دسررسی خواهیاد داشات، در غیار ایان صاور       

.شاخی هاو علم سنجی این پای اه براو شما نشا  داده نمی شود



.شاد و پیروز باشید

.شاد و پیروز باشید


