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ایي ظاهاًِ تاشذ. هی ّای خسشکی ایراى )ًَخا(گاًِ ًظام ًَیي اطالػات خصٍّشّای دٍازدُیاب یکی از ظاهاًِ ظاهاًِ هٌثغ

ّا ٍ هٌاتغ اطالػاتی الکترًٍیکی ّا، هدالت ٍ راٌّواّای تالیٌی هَخَد در خایگاُاتساری ترای تعْیل دظتیاتی تِ فْرظت کتاب

تَاى از آى تِ رٍد، ّوچٌیي هیّای ػلَم خسشکی کشَر تِ شوار هیدر شثکِ ػلوی ٍزارت تْذاشت ٍ داًشگاُقاتل دظترض 

    اکٌَى ایي ظاهاًِ از طریق آدرض ناظتفادُ کرد. ّ ًیس ػٌَاى اتساری هٌاظة ترای شٌاظایی، اًتخاب ٍ اػتثارظٌدی هدالت

rsf.research.ac.ir دظترظی اظت قاتل. 

 

 اطالػات خصٍّش ّای خسشکی ایراى ًظام ًَیي

http://www.research.ac.ir 

 

هدالت تا ، هَخَد در ظاهاًِ شاهل توام هدالت ػلوی هؼتثر ٍ هَرد اشتراک ٍزارت تْذاشت از ًاشریي هختلف مجالت علمی

، Embase ،Scopus ،Pubmedّای اطالػاتی هؼتثر ًظیر ٍ هدالت ًوایِ شذُ در تاًک (Open source)دظترظی رایگاى 

ISI  هدوَػِ ی ٍDOAJ .اظت 

دظترظی  ّایی تات تْذاشت از ًاشریي هختلف ٍ کتابّای هَرد اشتراک ٍزارشاهل کتابهَخَد در ظاهاًِ  کتاب های

 تاشذ.( هیOpen Sourceرایگاى )



 

ّای اطالػاتی الکترًٍیکی هَرد تاًکآهَزشی ٍ ّا، تصاٍیر ، شاهل راٌّواّا، فیلنّاهٌثغ یاب ػالٍُ تر هدالت ٍ کتاب ظاهاًِ

 اشتراک ٍزارت تْذاشت ًیس اظت.

 اهداف ایجاد سامانه منبع یاب:

 ٍزارت تْذاشت تْیِ فْرظت کاهل ٍ تِ رٍز هٌاتغ هَرد اشتراک  -1

 آهَزشیتالیٌی ّا ٍ راٌّواّای کتابٍ  ، تازیاتی الفثایی ٍ هَظَػی هدالتایظازی اهکاى خعتدَی کلیذٍاشُراّنف -2

کتاب ٍ یا راٌّوای هدلِ،  کٌذ کِ اگر در خعتدَی هٌثؼی از خولِاًذازی ایي ظاهاًِ تِ هحققاى ٍ کارتراى کوک هی راُ

دٌّذ را شٌاظایی ًوایٌذ. ّا ٍ ... را ارائِ هیّای اطالػاتی کِ آى هدالت ٍ کتابتاشٌذ، تتَاًٌذ خایگاُآهَزشی خاصی هی

اطالػاتی از قثیل ػٌَاى، حَزُ هَظَػی، ًاشر، خایگاُ ًوایِ کٌٌذُ هٌثغ ٍ در تَاى تِ ّوچٌیي از طریق ایي ظاهاًِ هی

ّای رتثِ تٌذی ٍ ارزیاتی دظت یافت ٍ یا ایٌکِ از هَرد اشتراک تَدى هَرد هدالت تِ اطالػاتی تیشتر شاهل شاخص

 ّای اطالػاتی تَظط ٍزارت تْذاشت آگاّی خیذا کرد.هٌاتغ ٍ خایگاُ

 مانه:امکانات ویژه این سا

خعتدَی خیشرفتِ، خعتدَی دُ، خعتدَی ظا ات هٌحصر تِ فرد از قثیلاهکاًدر قعوت تاالی ایي ظاهاًِ چٌذ زتاًِ تا 

 قرار دارد.ّشگراى صٍخدر اختیار  Scopus  ٍISIخعتدَ تراظاض رتثِ تٌذی  ٍ یهَظَػ

 

ّای چْارگاًِ ّر هدلِ ٍ چارک CiteScore ،SNIP ،SJRّای ارزیاتی ٍ رتثِ تٌذی هدالت در اظکَخَض ًظیر شاخص

(Q1 ،Q2 ،Q3 ،Q4در تْتریي ) ای هٌاظة ترای اًتشار هقالِ خعتدَ، دّذ، تا هدلِگرٍُ هَظَػی هرتَطِ را ًوایش هی

 تازیاتی ٍ اًتخاب شَد.

صفحِ خاری از  تَاى از ًتایح هَرد خعتدَ ٍ تازیاتی شذُ خرٍخی اکعل ًیس تْیِ کرد ٍ یا اقذام تِ چاجدر ایي ظاهاًِ هی

 خعتدَ ًوَد.

 جستجوی ساده :

رد ًظر هٍَ یا راٌّوای  کتابِ، تِ خعتدَی هدل تَاىی خعتدَ هیّاٍارد کردى اطالػات فیلذ در خعتدَی ظادُ تا

 تواهی هَارد خعتدَ ًیعت ٍکردى  کاهلًیازی تِ  .دظترظی یافت ٍ هحتَای راٌّوا ّاخرداخت ٍ تِ هتي هقاالت ٍ کتاب

 َد.هشاّذُ ًوًتایح خعتدَ را ى تَا ّای خعتدَ هیکادریکی از  تکویلفقط تا 



 

ّا هٌاتؼی کِ ایي ٍاشُ در ػٌَاى آى تالدرًگ تَدُ ٍ تِ هحط تایح قعوتی از ٍاشُ هَرد ًظر، خعتدَ در ایي ظاهاًِ تِ صَرت

ّای اطالػاتی یک از خایگاُ از طریق کذام  Lancetتِ ػٌَاى هثال اگر هی خَاّیذ تذاًیذ کِ هدلِ . ٍخَد دارد ظاّر هی شًَذ

را ٍارد ًواییذ ٍ  Lancetتَاًیذ در تخش ػٌَاى ٍاشُ تاشذ هیػلَم خسشکی تیرخٌذ قاتل دظترض هیهشترک در داًشگاُ 

ٌوا ٍ یا از تَاى ًتایح را تِ کتاب، هدلِ ٍ یا راّهیًوایاى خَاّذ شذ. ّا ایي ٍاشُ ٍخَد دارد لیعتی از هٌاتؼی کِ در ػٌَاى آى

 ISI یی خایگاُ ّاظٌد ّای ػلن شاخص ترخی از. ّوچٌیي هحذٍد ًوَد لحاظ دظترظی تِ هشترک، رایگاى ٍ یا غیرهشترک

ٍScopus  ػٌَاى هٌثغ تا ٍاشُ  11در ایي خعتدَ، هطاتق شکل، در هدوَع تؼذاد  .شَد ًوایش دادُ هیLancet ُتازیاتی شذ 

  .اظت

 

تا اًذ. ار ظریة تأثیر هدالت هرتة شذُطَر خیش فرض از تاالتریي تا خاییي تریي هقذخذٍل ًتایح تِهدالت تازیاتی شذُ در 

ًتایح صفحِ را ترای ّواى ظتَى، صؼَدی ٍ یا تا  (Sorting) تَاًیذ چیذهاى کلیک رٍی ًشاًِ فلش تاال ٍ خائیي ّر ظتَى، هی

کٌٌذُ، خایگاُ ًوایِ کٌٌذُ تر ػٌَاى شاهل حَزُ هَظَػی، فراّن ّر هدلِ ػالٍُ.یک کلیک دیگر، تِ صَرت ًسٍلی تغییر دّیذ

ظایت هٌثغ هَردًظر تَاى تِ ٍبتاشذ. تا کلیک تررٍی ّر ػٌَاى تازیاتی شذُ هیتٌذی ٍ ارزیاتی ًیس هیّای رتثٍِ شاخص

 .هاًٌذ تصَیر زیر دظت یافت



 

 

آى کتاب،  (Publisher/Holder) کٌٌذُرٍی لیٌک فراّنّا یا هقاالت هدالت الزم اظت ترای دظترظی تِ هتي کاهل کتاب

شَد، هیکٌٌذگاى ّر هٌثغ هشاّذُ فراّن ی ازلیعت کٌٌذُهدلِ یا راٌّوا کلیک کرد. خط از تازیاتی ػٌاٍیي، در قعوت فراّن

صَرت خذاگاًِ ٍ در کٌٌذگاى، اهکاى دظتیاتی تِ هحتَای هٌثغ هَردًظر تِ صَرتی کِ تا اًتخاب ّرکذام از ایي فراّنتِ

 ای هدسا ٍخَد دارد. صفحِ

 

 شَد:در ایي خعتدَ تِ صَرت زیر ارائِ هی ScienceDirect کٌٌذُصفحِ هرتَط تِ فراّن

 

ثغ تَاى تِ هشخصات تیشتری از هٌهیدرج شذُ، کِ در هقاتل ّر ردیف خذٍل ًتایح  Details قعوتتا کلیک تر رٍی 

در راتطِ تا  شَد کِ حاٍی اطالػاتیزیر ًوایش دادُ هیتصَیر تِ صَرت  اطالػات تازیاتی شذُ .رظی خیذا کرددظتهَردًظر 

 تاشذ.هٌثغ هَرد خعتدَ هی



 

 

تِ  هَردًظر خرداخت. )کتاب، هدلِ، راٌّوا( تَاى تِ صَرت الفثایی ًیس تِ خعتدَی هٌثغدر قعوت خعتدَی ظادُ هی

شًَذ در خذٍل ًتایح از هٌاتؼی کِ تا ایي حرف آغاز هیصَرتی کِ تا اًتخاب یکی از حرٍف التیي هشخص شذُ، لیعتی 

 هشاّذُ هی گردًذ.

 جستجوی پیشرفته:

ّای  ّایی از طریق شاخصتَاى هحذٍدیتکِ در خعتدَی ظادُ ٍخَد دارد، هیدر خعتدَی خیشرفتِ ػالٍُ تر اهکاًاتی 

 .اػوال ًوَد ًیسظٌدی  ػلن

ًاشر،  ،ISSNٍ یا  ISBNػٌَاى، ًَیعٌذُ،  هشخص شذُ شاهل ّایفتِ تا ٍارد کردى ّرکذام از قعوتردر خعتدَی خیش

، Impact Factor ،CiteScoreتٌذی هَخَد هاًٌذ ّای ارزیاتی ٍ رتثٌِذُ هٌثغ ٍ ٍرٍد هقادیری از شاخصخایگاُ ًوایِ کٌ

SNIP  ٍSJR هٌثغ خرداخت.تَاى تِ خعتدَی هی 

 

 

 

 

 

 



 

 جستجوی موضوعی:

 

را  ی هَظَػی ّای هؼتثر در حَزُ هدلِ ،تا اظتفادُ از درختَارُ هَظَػی هَخَد در ظاهاًِ تَاىیدر خعتدَی هَظَػی ه

دّذ. در صَرت ًظر را تازیاتی ًوَدُ ٍ ًوایش هی. خط از تایح قعوتی از هَظَع، ظاهاًِ تالفاصلِ هَظَع هَرد ردخیذا ک

ی هَظَػی را ًیس هشاّذُ  ّای یک حَزُ تَاى تا کلیک رٍی آى، زیرشاخِتؼالٍُ )+( در کٌار هَظَػات، هی ٍخَد ػالهت

 .َدًو

 :ISIو رتبه بندی   Scopusرتبه بندی

. ایي اطالػات تِ خصٍّشگر کوک خعتدَ ًوَد ISIٍ یا  Scopusّای تَاى کلیِ هٌاتغ را تراظاض شاخصدر ایي تخش هی

 تا درتارُ اًتخاب یک هدلِ ترای چاج هقالِ تْتریي تصوین را تگیرد. کٌذهی

 

 

 

 (:Databasesاطالعاتی)پایگاه های 

رظی تِ ایي خایگاُ ّا را ًشاى شاهل لیعت هٌاتغ ػلوی هختلفی اظت کِ ٍزارت تْذاشت هشترک آى ّا اظت کِ ٍظؼیت دظت

  دّذ. هی



 

کٌذ. رًگ ظثس تِ هؼٌای داشتي اشتراک تَظط ٍزارت تْذاشت، تِ تشخیص ًَع دظترظی کوک هی Detailsرًگ ظتَى 

رًگ ًارًدی دظترظی آزاد، ٍ رًگ خاکعتری تِ هؼٌای ًذاشتي اشتراک اظت. حرٍف هَخَد در ًوادّای ظثس، ًارًدی ٍ 

، حرف (Journal)تیاى کٌٌذُ هدلِ J تاشٌذ: حرفدارًذ ٍ ًشاى دٌّذُ ًَع هٌثغ هی خاکعتری در ایي ظتَى هؼٌای خاصی

B  ًشاى دٌّذُ کتاب(Book) حرف ،C  ًواد (Consult)  ٍ هؼرف آى اظت کِ هٌثغ هرتَطِ یک راٌّوا اظت. حرفD  ًواد

ًشاى دٌّذُ  M، حرف (Local Database)تیاى کٌٌذُ تاًک ّای اطالػاتی داخلی  L، حرف (Database)تاًک اطالػاتی 

 Evidence Base)  کٌٌذُ هٌاتغ خسشکی هثتٌی ترشَاّذ هشخص E، حرف (Multi Media)هٌاتغ دیذاری ٍ شٌیذاری 

Medicin)  ، حرفF  ًِوادکلو(Free) تاشذ. ُ هٌاتغ رایگاى هیٍ هشخص کٌٌذ 

 

 دارد:ِ صَرت زیر ٍخَد ت اطالػاتی دظتِ تٌذی ٍ هشاّذُ هٌاتغّوچٌیي در ایي قعوت اهکاى 

 

 



 

تِ هحط  Cite Scoreو  SJR ،SNIPّای ارزیاتی هاًٌذ ، شاخصًیذ در ایي ظاهاًِ اطالػات هدالتدر خایاى الزم اظت تذا

 گیرًذ.قرار هی ٍیرایش خذیذ در دظترضتِ هحط اًتشار ًیس ّا شًَذ ٍ اطالػات کتابتغییر ترٍزرظاًی هی

 

هذیریت کِ تَظط  «هؼرفی ظاهاًِ هٌثغ یاب ٍ طرز کار تا آى» فیلن آهَزشی تخشی از هطالة ایي راٌّوا، از  گردآٍریدر

 اًشگاُ ػلَم خسشکی هشْذ تْیِ شذُ، کوک گرفتِ شذُ اظت. د اطالع رظاًی خسشکی ٍ هٌاتغ ػلوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مذیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

http://mim.bums.ac.ir   

 

 پایگاه اطالعات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجنذ

http://bsid.bums.ac.ir   

 

 کتابخانه و پایگاه عرضه اطالعات دانشگاه

http://centlib.bums.ac.ir   

 

 اطالعاتیکتابخانه دیجیتال و منابع 

http://diglib.bums.ac.ir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجنذ -خیابان آیت ا... غفاری  -بیرجنذ 

 مذیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

 بخش مشاوره و اطالع رسانی پزشکی

lib.info@bums.ac.ir 

25754523654 

 

http://bsid.bums.ac.ir/dspace/
http://centlib.bums.ac.ir/
http://diglib.bums.ac.ir/parvan/home

