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معرفی سامانه منبع یاب

مقدمه

معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از دیرباز با خرید کشوری متمرکز ،مشترک مجالت ،کتب
و منابع الکترونیک معتبر علمی جهت فراهمسازی دسترسی اعضای هیات علمی ،دانشجویان و پژوهشگران به آخرین منابع اطالعاتی
علمی ،پژوهشی ،درمانی و آموزشی بوده است .حاصل این اشتراک منابع الکترونیک علمی ،دسترسی به بیش از هزاران مجله و مقاله،
کتاب ،فیلم و تصویر ،راهنما و دهها بانک اطالعاتی است .اکثر این منابع در قالب خرید از ناشرین مختلف بینالمللی صورت میگیرد و
هر ناشر در وبسایت خود ،دسترسی به تعدادی عنوان مجله ،کتاب و یا منبع دیگر را برای کاربران خود فراهم میکند .همیشه این
مشکل برای پژوهشگران وجود داشته است که یک مجله و یا کتاب خاص را در سایت کدام ناشر و در کدام آدرس میتوانند بازیابی
کنند و اساسا آیا مجله مربوطه ،در فهرست مجالت مورد اشتراک وزارت بهداشت هست یا خیر .سامانه منبع یاب اطالعات مورد نیاز در
مورد منابع اطالعاتی را برای کاربران فراهم کرده است.
سامانه منبع یاب چیست؟

سامانه منبع یاب( ) Resource Finderابزاری برای جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی پزشکی و یکی از سامانه های دوازده

گانه"نظام نوین اطالعات پژوهشهای پزشکی ایران" با نام اختصاری "نوپا" است که در درگاه اختصاصی آن با آدرس
 http://research.ac.irدر دسترس است.

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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معرفی سامانه منبع یاب

اهداف ایجاد سامانه منبعیاب

 تهیه فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت. فراهمسازی امکان جستجوی لغتی ،بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت یک ناشر خاص. -ارائه شاخصهای ارزیابی مجالت برای بازیابی و امکان انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله توسط پژوهشگران .

اطالعات ارائه شده در سامانه منبع یاب

سامانه منبعیاب دربرگیرنده مجالت ،کتابها ،راهنماها ،فیلمها ،تصاویر آموزشی و بانکهای اطالعاتی الکترونیک است که شامل:
اطالعات بیش از  80هزارعنوان منبع اطالعاتی الکترونیک شامل کتاب ،مجله ،فیلم ،تصاویر آموزشی ،راهنما و همچنین
بانکهای اطالعاتی؛
تمام مجالت علمی معتبر مورد اشتراک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از ناشرین مختلف ،به اضافه مجالت با
دسترسی رایگان ) (Open Accessو نیز مجالت نمایه شده در بانکهای اطالعاتی ،PubMed ،Scopus ،Embase
 ISIو مجموعه . DOAJ

دسترسی به اطالعات بیش از  45000عنوان مجله الکترونیک شامل :مقوله موضوعی ،ناشر و شاخص های ارزیابی و رتبه بندی
مجالت.
فهرست نشریات  Scopusو  ISIبر اساس شاخصهای ارزیابی مجالت در هر پایگاه؛

دسترسی تمام متن به حدود  40000عنوان کتاب الکترونیک مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
کشور به اضافه کتابهای با دسترسی رایگان )(Open Accessبه همراه اطالعات کامل کتابشناختی و موضوع کتاب؛
دسترسی کامل به بیش از  300راهنما از منبع  Clinical Keyبه همراه اطالعات نویسنده و موضوع؛

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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شاخص های ارزیابی و رتبه بندی مجالت ارائه شده در سامانه منبع یاب

شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی مجالت شامل  IF, CiteSore, SNIP,SJRدر این سامانه برای مجالت و همچنین  H-Indexو
چارکا ) (Quartileهرمجله در بهترین گروه موضوعی مربوطه نمایش داده میشوند .این شاخص ها برای مجالت در صفحه اصلی
سامانه و همچنین از گزینه  Detailsقابل مشاهده است.

اعداد  %۱0 ،%5 ،%۱و  ...روبروی هر مجله مشخص میکنند که مجله مربوطه به ترتیب در بین  %۱0 ،%5 ،%۱و  ...برتر مجالت در گروه
موضوعی خود بر اساس یکی شاخص های رتبه بندی مجالت( )IF,CiteScore,SNIPقرارگرفته است .این اعداد در سربرگ

جستجوی ساده و پیشرفته و موضوعی بر اساس شاخص  ،SNIPدر سربرگ رتبه بندی  Scopusبر اساس شاخص  CiteScoreو در
سربرگ رتبه بندی  ISIبر اساس شاخص  IFاست.

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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فهرست کردن مجالت به ترتیب بیشترین مقدار شاخص های ارزیابی و رتبه بندی مجالت

برای دسترسی به بهترین نشریات بر اساس شاخص های IF ,IF Quartile ,CiteScore ,CiteScore Quartile ,H indexروی
مثلث کوچک باالیی کنار هر شاخص(

) کلیک کرده تا نشریات بر اساس همان شاخص مرتب شوند(.نشریات بصورت پیش

فرض بر اساس  IFمرتب شده اند).

وضعیت دسترسی و اشتراک کاربران دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منابع

وضعیت دسترسی و اشتراک کاربران دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مجالت ،کتب ،راهنماها و منابع اطالعاتی شامل :بانک
اطالعاتی ،نشریات الکترونیکی ،کتب الکترونیکی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،چند رسانه ای ها ،منابع محلی و همچنین منابع پزشکی
رایگان در بخش  Detailesبه کمک نمادهایی در بخش جزئیات ()Detailesمشخص شده است:

 نماد سبز ،نشان برقرار بودن دسترسی به منبع .
 نماد نارنجی ،نشان رایگان بودن ) (Open Accessمنبع .

 نماد خاکستری ،نشان از عدم پوشش منبع مذکور در مجموعه منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت .
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معانی حروف موجود در نمادهای سبز ،نارنجی و خاکستری در ستون Details

حروف موجود در نمادهای سبز ،نارنجی و خاکستری در ستون  Detailsمعنای خاصی دارد که بشرح زیر است:
 -۱حرف  Jبیان کننده آن است که منبع مربوطه مجله ) (Journalاست.
- ۲حرف  Bنشان دهنده آن است که منبع مربوطه ،کتاب ) (Bookاست.
- 3حرف  Cنماد  Consultو معرف آن است که منبع مربوطه یک راهنماست.

- 4حرف  Dنماد بانک اطالعاتی ) (Databaseبودن منبع موردنظر است.
- 5حرف  Eمشخص کننده منابع پزشکی مبتنی بر شواهد) (Evidence based Medicineاست.
- ۶حرف  Mنشان دهنده منابع دیداری شنیداری ) (Multimediaاست.
- 7حرف  Lبیان کننده بانکهای اطالعاتی داخلی ) (Local Databaseاست.
- 8حرف  Fنماد کلمه  Freeو مشخص کننده منابع رایگان است.

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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انواع و روشهای جستجوی منابع

با توجه به نوع اطالعات موردنیاز(وضعیت دسترسی به منبع ،وضعیت نمایه نشریات ،دستیابی به شاخص خاص یک مجله و غیره) از انواع
مختلف جستجو در سربرگ های مختلف سامانه منبع یاب میتوان استفاده کرد.
الف) جستجوی ساده
ب) جستجوی پیشرفته

ج)جستجوی موضوعی
د) جستجوی مجالت  Scopusو ISI
ه) جستجوی منابع اطالعاتی
جستجوی ساده:

 -۱جستجوی کتاب یا نشریه بر اساس عنوان؛
 -۲جستجوی کتاب بر اساس نام نویسنده؛
 -3جستجوی کتاب بر اساس  ISBNیا نشریه بر اساس  ISSNمجله؛
 -4جستجو بر اساس ناشر کتاب یا مجله؛
 -5جستجوی مجالت بر اساس انتخاب نوع نمایه آنها در  ISI,Scopus, Pubmed, Embase, Doajدر قسمت :Indexed in
 -6جستجو بر اساس الفبای عنوان کتاب یا مجله.

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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جستجوی پیشرفته

 -۱جستجوی کتاب بر اساس عنوان؛
 -۲جستجوی کتاب بر اساس نویسنده؛
 -3جستجوی کتاب بر اساس شابک()ISBN؛
 -4جستجوی کتاب/مجله بر اساس ناشر؛

 -5جستجوی مجله بر اساس شاپا()ISSN؛
 -۶جستجوی مجالت بر اساس انتخاب نوع نمایه آنها در  ISI,Scopus, Pubmed, Embase, Doajدر قسمت Indexed in؛
 -7جستجوی مجالت  ISIبر اساس حداقل یا حداکثر مقدار شاخص Impact Factor؛
 -8جستجوی مجالت  Scopusبر اساس حداقل یا حداکثر مقدار شاخص های ارزیابی مجالت .CiteScore, SNIP,SJR

واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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جستجوی موضوعی

در سربرگ جستجوی موضوعی و در جعبه جستجو ) (Search Boxبا نام ، Add Subject Areaچند حرف از موضوع موردنظر
خود را وارد کنید .سامانه در لحظه )(Real timeموضوع مورد نظر شما را در درخت موضوعی جستجو کرده و نمایش میدهد.
آنگاه با کلیک برروی موضوع جستجو شده میتوانید آن را انتخاب نموده و منابع موضوع مربوطه را با توجه به موارد درخواستی و
موردنیاز مشاهده کنید:
 -1جستجوی مجالت یا کتب در یک موضوع خاص؛
2

1

3

 -2جستجوی مجالت در یک موضوع خاص و بر اساس نوع نمایه()ISI,Scopus,PubMed,Embase,Doaj

2
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 -3جستجوی مجالت در یک موضوع خاص بر اساس رتبه مجالت(با توجه به شاخص های،)SNIP،SJR،CiteScore،IF
چارک ها و  1تا  25درصد مجالت برتر هر رشته.

1

2

4
3
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جستجوی مجالت  Scopusو ISI

 برای مشاهده کل مجالت  Scopusیا  ISIروی سربرگ "رتبه بندی  "Scopusو یا سربرگ "رتبه بندی  "ISIکلیک کنید.
 برای بازیابی و اطالع از وضعیت شاخص های ( )SNIP,SJR,CiteScore,CiteScore Rank,Quartile,Percentile,...کل
مجالت  ، Scopusیک مجله خاص Scopusو یا مجالت  Scopusدر یک موضوع خاص ،سربرگ "رتبه بندی  "Scopusرا
انتخاب و جستجو را انجام دهید.

 برای بازیابی و اطالع از وضعیت مقادیر شاخص های ( )Percentile ,Rank, Impact Factor,Quartile,کل مجالت ، ISI
یک مجله خاص ISIو یا مجالت ISIدر یک موضوع خاص ،سربرگ "رتبه بندی  "ISIو سپس نمایه های استنادی  SCIEیا  SSCIرا
انتخاب و جستجوی مورد نظر را انجام دهید.

*سر برگ "رتبه بندی  "ISIو مقادیر  IFمجالت زمانیکه کاربر در شبکه دانشگاه باشد قابل مشاهده خواهد بود.
واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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جستجوی منابع اطالعاتی

جهت مشاهده اطالعات مربوط به منابع اطالعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و وضعیت دسترسی به آنها ،سربرگ "منابع اطالعاتی"
انتخاب نمایید.

در این بخش ،با انتخاب هر دسته از از منابع اطالعاتی ،عنوان  ،ناشر ،وضعیت دسترسی و نوع منبع نمایش داده می شود .با کلیک روی
عنوان هر منبع مستقیما" به سایت اصلی آن وارد خواهید شد .وضعیت دسترسی (اشتراک ،رایگان و غیر قابل دسترس ) در ستون
 Accessمشخص شده است.

انواع منابع اطالعاتی شامل موارد زیر است:
 بانک های اطالعاتی( )Databases؛
 نشریات الکترونیکی()E-Journals؛
 کتب الکترونیکی ،اطلس ها و ) E-Books, Atlases & CME's (...؛
 چند رسانه ای ها(فیلم هاو تصاویر آموزشی ،اسالیدها())Multimedia (Movies, Images, Slides
 منابع پزشکی مبتنی بر شواهد( )Evidence-Based Resources؛
 منابع داخلی( )Local Resources؛
 منابع پزشکی رایگان( .)Free Medical Resources
نحوه بروز رسانی سامانه منبع یاب


اطالعات مجالت هر هفته یکبار.



شاخصهای ارزیابی مجالت مانندSJR ، SNIPو  CiteScoreسالیانه و به محض تغییر .

 اطالعات کتابها به محض انتشار ویرایش در دسترس جدید.
واحد علمسنجی مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی ،معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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روند زمانی نمایه مجالت در  Scopus, ISIو PubMed

از آنجا که ممکن است مجالتی که در فهرست منبع یاب بازیابی شوند ،بصورت پیوسته یا گسسته تا قبل از سال ارزیابی ،جزء
مجالت پایگاه ها بوده باشند ،جهت انتخاب مجالت  Scopus, ISIو  PubMedبرای چاپ مقاله و اطمینان از اعتبار مستمر
آنها در سال های مختلف ،بهتر است از پوشش زمانی یا روند نمایه آنها در پایگاه مربوطه و شاخص های آنها در سالهای مختلف
اطالع کسب نمایید.

شیوه دسترسی به پوشش زمانی نمایه مجالت در پایگا ه های مختلف:
برای اطالع از پوشش زمانی مجالت در پایگاه های  Scopusو  PubMedاز بخش  ، indexed inروی لینک پایگاه کلیک
کرده و پوشش زمانی آن را بررسی نمایید.


پوشش زمانی مجالت در Scopus



پوشش زمانی مجالت در PubMed
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معرفی سامانه منبع یاب

 پوشش زمانی مجالت در ISI

جهت اطالع از پوشش زمانی نمایه مجالت  ISIدر پایگاه  ، Web Of Scienceباید از پایگاه  JCRاستفاده کرد .بمنظور دسترسی به
این پایگاه در صورتیکه در شبکه دانشگاه هستید با لینک مستقیم  ( http://jcr.incites.thomsonreuters.com/لوگوی
دسترسی به این پایگاه در وب سایت واحد علم سنجی ،کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی وجود دارد) وارد پایگاه شده و بعد از
جستجوی مجله مورد نظر پوشش زمانی نمایه و مقادیر  Impact Factorآن را بررسی نمایید.

1

2
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معرفی سامانه منبع یاب

نمونه هایی برای جستجوی مجالت
 -۱عناوین مجالت  ISIبا شاخص ۱0 IFبه باال در موضوع ایمونولوژی کدامند؟

1
2

3

4

 -۲عناوین مجالت  ،Scopusکه بر اساس شاخص  SJRدر ۲5درصد اول()Q1این مجالت در موضوع نفرولوژی باشند کدامند؟
1

2

3

5
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14

معرفی سامانه منبع یاب

 -3عناونین مجالتی که عالوه بر نمایه بودن در  ، PubMedدر  % ۱0برتر مجالت رشته موضوعی هماتولوژی بر اساس شاخص
 CiteScoreباشد کدامند؟

1
5

6

4

3
2

 -4نوع نمایه مجله  Pediatric Diabetesچیست و وضعیت آن از نظر چارک در موضوعات مربوطه چگونه است؟
1
2

چارک موضوعی در
موضوعات مختلف
موضوعی

3

نوع نمایه
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