
 

 

 

 یابسامانه منبع

 ناشران معتبر دنیا این سامانه که به تازگی توسط وزارت بهداشت طراحی گردیده است اطالعات جامعی از مجالت، کتب و راهنماهای                       

 توان با جستجوی هر منبع به اطالعات آن دست یافت. همچنین و می ( http://rsf.research.ac.ir/Index.php)دهدمی ارائهرا                     

 این صورت است:شود به امکان مرور منابع نیز وجود دارد. اطالعاتی که برای منابع مختلف ارائه می                    

 :همجل .1
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.                   title: عنوان مجله 

                    Subject category: حیطه موضوعی مجله 

                    Publisher/holder : ناشر 

                    IF: ضریب تأثیر مجله 

                   IF Quartile چارک مجله براساس ضریب تأثیر )ابزاری برای بررسی وضعیت مجله از نظر ضریب تأثیر در مقایسه : 

 دیگر مجالت آن حیطه موضوعی(با                    

            CiteScore شاخص : 

                  CiteScore Quartile  چارک مجله براساس شاخص :CiteScore 

                   H-Index شاخص :H  مجله 

                   Indexed inپایگاه نمایه کننده مجله : 

                   Details)وضعیت دسترسی به مجله )رنگ سبز به معنی برقرار بودن دسترسی و رنگ مشکی به معنی عدم دسترسی : 

 



 

 

 کرده که همه مجالت نمایش داده شوند، تنها مجالت تحت  توان مشخصهمچنین در مقابل گزینه دسترسی می                  

 نمایش داده شوند، مجالتی که تحت  )رایگان( اشتراک وزارت بهداشت نمایش داده شوند، مجالت با دسترسی آزاد                  

  نمایش داده شوند.  مشترک(غیر) وزارت بهداشت نیستند اشتراک                 

 

  یابیم.های منتشر شده دسترسی میبا انتخاب هر عنوان از مجالت به پایگاه نمایه کننده آن مجله و آرشیو شماره                  

 کتاب .2

 وضعیت Detailهمانند مجالت برای کتب نیز ناشر و وضعیت دسترسی تعیین شده است. کتبی که در ستون                    

  با کلیک بر عنوان کتاب به پایگاه ارائه دهنده هدایت شده و به علت ) باشند.ها سبز است قابل دانلود میدسترسی آن                   

 فصول مختلف هر کتاب به صورت امکان دانلود تمام کتاب به صورت یکجا برقرار نیست و  رعایت قانون حق مؤلف                  

 .(هستندنلود مجزا قابل دا                  



 

 

 

 راهنما .3

 با انتخاب هر در ارتباط با راهنماها نیز ناشر، حیطه موضوعی، نویسنده و وضعیت دسترسی مشخص گردیده و 

 (مکان دانلود راهنماها وجود نداردشود. )اعنوان دسترسی به آن برقرار می

 



 

 

  

 

 

 

 .نماید می به ما کمک شما در جهت بهبود خدمت رسانیکتابخانه مرکزی. اطالع از نظرات و نیازهای اطالعاتی –رعناکوثری 
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