
به نام خدا

روش های جستجو در سامانه منبع 

یاب

فرزانه محمودوند

کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان



هدف

ت سامانه منبع یاب با هدف تهیه فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت بهداش

و با هدف فراهم سازی امکان جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت یک

.ناشر خاص طراحی و پیاده سازی شده است



فراهم موضوعیو پیشرفته،سادهدر این سامانه روش های جستجوی 
شده است تا پژوهشگران بتوانند مجله مناسب برای انتشار مقاله خود را

.جستجو، بازیابی و انتخاب کنند



توانید به اطالعات فیلد های جستجو می با وارد کردن سادهدر جستجوی 
جستجوی مجله مورد نظر خود بپردازید

عنوان کتاب یا مجله نویسنده
کتاب ISBNمجله یا  ISSNشماره

کتاب،ناشرISBNمجله یا  ISSNاره  
ناشر هپایگاه نمای



جستجوی الفبایی

نوار ابزار جستجوی الفبایی منبع



جستجوی تخصصی با : جستجوی پیشرفته
استفاده از شاخص های ارزیابی و رتبه بندی

شاخصی کّمی برای 
نشان دادن میزان 

ارجاع به مقاالت یک 
ژورنال 

محاسبه شمار 
استنادهای 

دریافتی یک مجله 

ضریب تاثیر به 
هنجار شده بر 
اساس منبع 

شاخص ساده 
برای تاثیر استنادی 

مجالت 



:  جستجوی موضوعی

انتخاب صدک 
گروه مجله در 

موضوعی 
مربوطه 

انتخاب 
چارک های 

چهارگانه هر 
مجله 

انتخاب 
رتبه معیار 

بندی 

انتخاب پایگاهی 
که مجله در آن 
نمایه می شود 

جستجوی موضوعی و 
در جعبه جستجو با نام 

Add Subject Area



موردنظر خود را وارد موضوع در جعبه جستجو : جستجوی موضوعی
همزمان نیز سامانه موضوع مورد نظر شما را در درخت موضوعی .کنید

آن گاه با کلیک برروی موضوع جستجو شده. جستجو کرده و نمایش می دهد
.  می توانید آن را انتخاب نموده و منابع موضوع مربوطه را مشاهده کنید

درخت موضوعی 



نوع به بازیابی شده محدود کردن منابع : بخش نوع
منبع خاص انتخاب شده 

محدود کردن با کلیک 
بر روی هر کدام از  
آیکون های  مجله، 

کتاب یا راهنما

برگرداندن به 
حالت پیش 
فرض اولیه 
همه منابع 



به بازیابی شدهمحدود کردن منابع : بخش دسترسی
ر منابع مشترک وزارت بهداشت، منابع رایگان و منابع غی

مشترک 

محدود کردن با کلیک 
بر روی هر کدام از  

آیکون های  مشترک، 
رایگان و غیر مشترک

برگرداندن به 
حالت پیش 
فرض اولیه 
همه منابع 



صفحه نتایج



ناشرو  شاخص های ارزیابی و . طبقه بندی موضوعی. عنوان مجلهدر صفحه نتایج 
از . در برای مجالت مربوطه نمایش داده می شوند if, CiteSore،SJRرتبه بندی مجالت مانند 

چهارگانه هرمجله نیز در بهترین گروه موضوعی مربوطه )ی(Quartileطرف دیگر، چارک ها 
.  نمایش داده می شوند

شاخص های ارزیابی و 
رتبه بندی مجالت 





به نام ناشر می توانید با کلیک برروی 
صفحه مجله یا کتاب مربوطه راهنمایی 

.شده و به آن دسترسی پیدا کنید

H-index  دهنده نشان

قات ارزیابی کیفی تحقی
علمی پژوهشگران 

indexed in  نشان دهنده

این است که مجله در چه 
پایگاه هایی نمایه شده 

کلیک جهت نمایش تصویر
جلد کتاب یا مجله



اعداد روبروی هر مجله مشخص 
می کنند مجله مربوطه در گروه 
موضوعی مربوطه به ترتیب در 

مجالت ... و %۱۰، %۵، %۱بین 
مربوطه قرارگرفته است

تغییر چیدمان صعودی و 
نزولی با کلیک بر روی 
نشانه فلش باال و پایین

دربرگیرنده پنجره  
جزئیات بیشتر منبع

 Excelامکان تهیه خروجی 

و یا چاپ از اطالعات 


