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کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

دانشکده پزشکی شهیدبابایی قزوین
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مقدمه

Resource)یابمنبعسامانه Finder)آموزشودرمانبهداشتوزارتتوسطکهاستیکپارچهپایگاهیک
طراحی1396سالدرعلمیانتشاراتواطالعاتهماهنگیوتوسعهمرکزفناوری،وتحقیقاتمعاونتپزشکی،

،(39۰92)کتاب،(۴3۰8۰)مجلهقبیلازمنبععنوانهزار82شاملحاضرحالدرکهشدهرونماییو
وباشدمیآنمشترکبهداشتوزارتکهناشرینیتوسطکهتصاویرواسالیدآموزشی،فیلم،(3۴2)گایدالین
,ISI))قبیلازاصلیاطالعاتیهایبانکدرکهمجالتیمجموعه Web of science, Scopus,…مایهن
Real)لحظهدرجستجوامکانباشدهاند، Time)پزشکیعلومدانشگاههایتمامیدسترسدرو،گردآوری
.باشدمیکشور

3



سامانه منبع یابراهنمای جستجو در 

 منبع یاب به آدرسسامانهwww.inlm.irدر مرورگر اینترنت خود  را
.وارد نمایید

 صفحه اصلی این سامانه کادر جستجو وجود دارد که قابلیت سرچ در
در قسمت پایین سمت راست  . را دارد... و براساس عنوان مجله، کتاب، 

ختلف  صفحه نیز اخبار جدیدترین دسترسی ها به منابع اطالعاتی ناشران م
:گیردقرار می 
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www.inlm.ir 

آخرین اخبار دسترسی به منابع

...سرچبراساسعنوانکتابو
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3 . اگر در کادر جستجو برای مثال موضوعpain  را سرچ نماییم به
:  میشویموارد rsf.research.ac.irصفحه ای به آدرس 



وارد میشویم rsf.research.ac.irرا سرچ نماییم به صفحه ای به آدرس painاگر در کادر جستجو برای مثال موضوع . 3
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سرچ الفبایی  سرچ براساس 
ناشر

السرچبراساسپایگاهیکهژورن
موردنظرنمایهشده

رنگسبز
نشانه

دسترسیبه
لهفولتکسمج

.است
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ی ایجاد  با کلیک بر روی تب منابع اطالعاتی، به پایگاههایی که وزارت بهداشت دسترس
کرده و یا رایگان هستند همراه با جزئیات نمایش داده میشوند
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دسترسی پیدا کرد isiژورنالها در ranking، میتوان به isiبا کلیک بر روی رتبه بندی

نمایه ژورنال
درپایگاههای

مختلف



Quartile  اختصاریا بهQ که از نامش هم بر می آید شاخصی است جهت تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش همانطور
(Q1 ،Q2 ،Q3 ،Q4( )چارک)

 نمیشودتوجه به این نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی اش بطور مستقیم بیانبا  .
.میباشد( Category)بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه ژورنال در حیطه تخصصی اش  Quartileشاخص 

 بنددرصد اول رتبه 25درنتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزوQ1) ) گرفت، و بدین شیوه  قرارخواهند
منطبق با ضرائب  Scopusو  JCRهر دو نمایه . به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کردنسبت میتوان ذهنیت دقیق تری 

.متعلق به خود هستند Quartileاختصاص داده شده برای ژورنال ها ، دارای تقسیم بندی 

 در بین کلیه متغیرهای علم سنجی مجالت که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز در قالب گزارش ارجاعات مجالت
Journal Citation Report  ضریب به یک شاخص قدیمی به نام( البته بطور سنتی)ارایه می شود بیشترین نگاه و اهمیت

معایبی برای این ضریب نیز بیان شده است که از آن جمله به ،IFصرف نظر از مزایای . داده می شود Impact factorنفوذ یا 
م افرایش بطور مثال علیرغ. عدم بیان اهمیت علمی یک مجله و یا عدم بیان واقعی قدرت علمی و ضریب نفوذ یک مجله می باشد

مجله در سال جدید کاهش پیدا کند که این امر دلیل افت کیفیت علمی  IFتعداد مقاالت منتشره در یک مجله ممکن است 
.مجله نمیباشد

 شاخص دیگرEigenfactor Score  است که توسطISI  ی  نیز گزارش می گردد و بیانگر میزان اهمیت یک مجله در جامعه
آن بین ی ساله است که در محاسبه5ی یک مجله در یک دورهی این شاخص بصورت تعداد استنادات دریافت شده. علمی است

افت کننده  استنادات بیشتری هستند اهمیت بیشتری نسبت به دریی مجالت استناد کننده ای که در آن واحد دریافت کننده
مورد بیشتریی به عبارت دیگر هرچه مقاالت مجله ای توسط مجالتی با استنادات دریافت شده. های استنادات کمتر، دارند

Eigenfactorاستناد قرار بگیرند  Scorاین شاخص، استنادات ی جالب توجه آن است در محاسبهی نکته. باالتر خواهد بود
Eigenfactorلحاظ نمی گردند و به عالوه مجموع  (selfcitations)به مقاالت خودی  Score  های گزارش شده درISI 

.است100برابر با عدد 

 میزان اثرگذاری مقاله(Article Influence Score  آخر میزان اثرگذاری مقاله یا شاخصArticle Influence Score 
اول پس از ی ساله5ی این شاخص بیانگر میزان اثر متوسط مقاالت یک مجله در دوره. نیز گزارش می گردد ISIاست که توسط 

Eigenfactorانتشار مجله است و با تقسیم  Score مورد نظر بدست می آیدی ساله5ی بر تعداد مقاالت مجله در طول دوره  .
میباشد که شاخص بیشتر از آن 1.00برابر با  ISI<برای مقاالت Article Influence Scoreبه یاد داشته باشید که میانگین 

ه استبرای مجله بیانگر اثرگذاری بیش از متوسط آن و شاخص کمتر از آن برای مجله بیانگر اثرگذاری زیر متوسط آن مجل 10
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مجالت rankingباکلیکبررویاینتب،به
:گزینهزیرمیتواندسترسییافت۴شامل



ضریبتاثیرImpact Factor 

مقایسهیکشاخصکمیبرایارزیابی،مقایسه،ورتبهبندینشریاتعلمیدررشتههایمختلفدرسطحملییابرای
خصبهاینشاخصنشاندهندهفراوانیاستنادهاییستکهدرطولیکدورهزمانیمش.مجلههادرسطحبینالمللاست

ایننتایج.دششاخصنخستینبارتوسطیوجینگارفیلدبهکاربردهاین.میشودیکمقالهچاپشدهدریکنشریهداده
سالهمحاسبه2اینضریببرایمجالتبرمبناییکدوره.یاگزارشهایارجاعمجلهچاپمیشود JCRارزیابیدر
.میگردد

شاخصSNIP

یاضریبتاثیربههنجارشدهبراساسمنبع Source Normalized Impact Per Paperمعادل SNIPشاخص
محاسبهشاخصاسنیپبرایرتبهبندیمجالتنحوه.باشدمی

ناستنادبربدینمعناکهمیانگی.محاسبهیشاخصاسنیپازهماناندیشهضریبتاثیرمجالتبهرهگرفتهشدهاستدر
:بنابراین،درصورتکسرداریم.مقالهمحاسبهمیشودودرصورتکسرقرارمیگیرد

.میانگیناستنادیبرمقالهدریکبازهزمانیسهسالهیعنی

.مقدارضریبتاثیرخاممجلهدریکسالمعیننامیدهمیشوداین

.اینشاخصاستنادهایدورتررابررسیمیکندیعنیخوداستنادیواستنادهایهمکارانرادرنظرنمیگیرد
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مزایایSNIP

استترمنطقیزمانیبازهنظراز.

داردبهتریپایگاهیپوشش.

مقاالتواستنادهاشمارشدرمنابعازیکسانینوعکردنلحاظ.

مدموضوعیحیطهدرراعملکردبهترینکههاییژورنالیافتنجهتپژوهشگرانوعلمیهیئتاعضایبهکمک
.دارندنظرشان

داردباالتریارزشاستکمترآنهابهاستناداحتمالکهموضوعیهایحیطهدر.

شاخصSJR

مجلههرتشوکیفیتموضوعی،زمینهونیستشدهخلقکهچیزیآنبرابراستناداتتماممیکندبیانکهستمعیاری
کهایمجلهاعتباریااهمیتهمومجلهیکدریافتیاستنادهایشمارهممعیاراین.دارداستنادارزشبرمستقیماثر

ناهمگنوبزرگبسیارمجالتبهایشبکهاستنادبرایبیشترشاخصاین.میکندمحاسبهراآیندمیآنازاستنادها
.باشدمیمناسب
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ضریبفخالبر.استمجالتاستنادیتاثیرگیریاندازهبرایسادهشاخصیکاسکورسایتچیست؟اسکورسایت
گیرد،مینظردرکسرمخرجدرمقاالتتعدادمحاسبهدررا(فنیوپژوهشیومروری)مقاالتازخاصیانواعکهتاثیر
محاسبهوارداسکورسایتدرکهخاصموردیک.میگیردنظردرخودمحاسبهدررامقاالتانواعهمهشاخصاین

Inمقاالتنمیگردد، pressمقاالتهمهاسکوپوسکهآنجاییاز.استIn pressدربرنمیگیرد،مختلفناشرانازرا
،اندنشدهواردمجلهازهاییشمارهدرهنوزکهمقاالتیاستنادی،شاخصاینمحاسباتدرbiasازاجتناببرایلذا
.نمیشودوارداسکورسایتمحاسبهدر

بهخیرسهسالامقاالتسهسالاخیربرتعدادمقاالتازتقسیماستناداتبهسایتاسکورسایتاسکورمحاسبه
استکهازتقسیمتعدادMethods Nature 15.62ینیچرمتدزنشریهبرایمثالسایتاسکور.دستمیآید

استناد17119تعداد)دریافتکرده2۰15ایننشریهدرسال2۰12و2۰1۴،2۰13سالهایمقاالتاستنادهاییکه
.بهدستمیآید(کسرمخرج-مقاله1۰96تعداد)ایننشریهدرسهسالبیانشدهمقاالتبرتعداد(کسرصورت-
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براساسموضوعات(ژورنال،گایدالینهاوکتب)جستجویمنابع
اصلیوفرعی
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اس در تب جستجوی پیشرفته میتوان مجالت یک حوزه موضوعی خاص را براس
if , snip سرچ کرد... و.
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لینکبهبانکهای
:اطالعاتیذیل



18

سپاسگزارم از توهج شما


