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 ست؟یچ ابیسامانه منبع  :۱ پرسش

 

متمرکز، مشترک مجالت، کتب و منابع  یکشور دیبا خر ربازیاز د یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فنآور قاتیتحق معاونت

 ،یپژوهش ،یعلم یمنابع اطالعات نیو پژوهشگران به آخر انیدانشجو ،یعلم اتیه یاعضا یدسترس یسازجهت فراهم یمعتبر علم کیالکترون

 ر،یصوو ت لمیاز هزاران مجله و مقاله، کتاب، ف شیبه ب یدسترس ،یعلم کیاشتراک منابع الکترون نی. حاصل ااستبوده  یو آموزش یدرمان

خود،  تیساو هر ناشر در وب ردیگیصورت م یالمللنیمختلف ب نیاز ناشر دیمنابع در قالب خر نیاست. اکثر ا یها بانک اطالعاتراهنما و ده

پژوهشگران وجود  یمشکل برا نیا شهی. همکندیکاربران خود فراهم م یرا برا گریمنبع د ایکتاب و  ،عنوان مجله یبه تعداد یدسترس

مجله مربوطه، در  ایکنند و اساسا آ یابیباز توانندیناشر و در کدام آدرس مکدام  تیکتاب خاص را در سا ایمجله و  کیداشته است که 

فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت  هیبا هدف ته ابی. سامانه منبعریا خیفهرست مجالت مورد اشتراک وزارت بهداشت هست 

ت. شده اس یسازادهیو پ یناشر خاص طراح کیمجالت  یو موضوع ییالفبا یابیباز ،یلغت یامکان جستجو یسازبهداشت و با هدف فراهم

ار انتش یپژوهشگران فراهم کرده است تا مجله مناسب برا یامکان را برا نیمجالت، ا یابیارز یهاسامانه با ارائه شاخص نیا گر،یاز طرف د

 و انتخاب کنند. یابیمقاله خود را جستجو، باز

  

 وجود دارد؟ ابیمنبعدر سامانه  یچه منابع :۲پرسش  

 

 است. کیالکترون یاطالعات یهاو بانک یآموزش ریو تصاو لمیها، فها، راهنمامجالت، کتاب رندهیدربرگ ابیمنبع سامانه

  

 وجود دارند؟ ابیدر سامانه منبع یچه مجالت :۳پرسش  

 

مختلف، به  نیاز ناشر یشت، درمان و آموزش پزشکمعتبر مورد اشتراک وزارت بهدا یموجود در سامانه، شامل تمام مجالت علم مجالت

، Embase ،Scopus ،PubMed یاطالعات یهاشده در بانک هیمجالت نما زی( و نOpen Access) گانیرا یاضافه مجالت با دسترس

ISI  و مجموعهDOAJ .است 

  

 وجود دارند؟ ابیدر سامانه منبع ییهاچه کتاب :۴پرسش  
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مختلف، به اضافه  نیاز ناشر یمورد اشتراک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهاموجود در سامانه، شامل تمام کتاب یهاکتاب

 ( است.Open Access) گانیرا یبا دسترس یهاکتاب

  

 دارد؟ یو چه مفهوم ستیمقابل منابع نشان چ Detailsدر ستون  یو خاکستر یسبز، نارنج ینمادها :۵ پرسش 

 

کشور به منبع مذکور  یعلوم پزشک یهاکاربران دانشگاه یدسترس تیوضع انگری، بDetailsدر ستون  یو خاکستر یسبز، نارنج یهاادمن 

 که: بیترت نیاست. بد

 

 به منبع مذکور است. ینماد سبز، نشان برقرار بودن دسترس .1

 ( منبع مذکور است.Open Accessبودن ) گانینشان را ،ینماد نارنج .2

 نشان از عدم پوشش منبع مذکور در مجموعه منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت است. ،ینماد خاکستر .3

  

 دارد؟ یخاص یمعنا Detailsدر ستون  یو خاکستر یسبز، نارنج یحروف موجود در نمادها ایآ :۶پرسش  

 

 :کنندیمشخص م ریز یحروف نوع منبع مربوطه را مطابق راهنما نی. ابله

 

 ( است.Journalکننده آن است که منبع مربوطه مجله ) انیب Jحرف  .1

 ( است.Bookنشان دهنده آن است که منبع مربوطه، کتاب ) Bحرف  .2

 راهنماست. کیو معرف آن است که منبع مربوطه  Consultنماد  Cحرف  .3

 ( بودن منبع موردنظر است.Database) ینماد بانک اطالعات Dحرف  .4

 ( است.Local Database) یداخل یاطالعات یهاکننده بانک انیب Lحرف  .5

 ( است.Multimedia) یداریشن یدارینشان دهنده منابع د Mحرف  .6

 است. (Evidence based Medicineبر شواهد ) یمبتن یمشخص کننده منابع پزشک Eحرف  .7
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 .است گانیو مشخص کننده منابع را Freeنماد کلمه  Fحرف  .8

 

 شوند؟یسامانه ارائه م نیمجالت در ا یبرا ییهاچه شاخص :۷پرسش  

 

. از طرف شوندیداده م شیمجالت مربوطه نما یسامانه برا نیدر ا SJRو  Cite Sore ،SNIPمجالت مانند  یبندو رتبه یابیارز یهاشاخص

 .شوندیداده م شیمربوطه نما یگروه موضوع نیدر بهتر زیچهارگانه هرمجله ن ی(Quartileها )چارک گر،ید

  

 است؟ ییو ... مقابل هرمجله به چه معنا %1۰، %5، %1اعداد  :۸پرسش  

 

 و ... مجالت مربوطه قرارگرفته است. %1۰، %5، %1 نیدر ب بیمربوطه به ترت یمجله مربوطه در گروه موضوع کنندیاعداد مشخص م نیا

  

 وجود دارد؟ جی( نتاSorting) دمانیچ رییامکان تغ ایآ: ۹پرسش  

 

 کیبا  ایو  یهمان ستون، صعود یصفحه را برا جی( نتاSorting) دمانیچ دیتوانیهر ستون، م نینشانه فلش باال و پائ یرو کیبا کل بله،

 .دیده رییتغ یبه صورت نزول گر،ید کیکل

  

 م؟یکن دایپ یکرده و به آن دسترس یابیباز میتوانیاشر مکدام ن تیکتاب خاص را در سا ایمجله  کی میاز کجا متوجه شو :۱۰پرسش  

 

کتاب  ایبه صفحه مجله  دیتوانیآن م یبررو کیوجود داشته باشد، با کل یامجموعه اینام ناشر و  Publisher/ Holderدر ستون  چنانچه

 .دیکن دایپ یشده و به آن دسترس ییمربوطه راهنما

  

 کنم؟ دایکتاب دست پ ایمجله  کیاز  یشتریب اتیبه اطالعات و جزئ توانمیچگونه م: ۱۱پرسش  
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 یاپنجره د،یکن کیکل Detailsمقابل آن در ستون  یخاکستر ایو  ینشان سبز، نارنج یکتاب مذکور، رو ایمجله  یابیاز جستجو و باز پس

 .شودیداده م شیمنبع است، نما شتریب اتیجزئ رندهیکه دربرگ

  

 کنم؟ یابیموضوع خاص را جستجو و باز کی یهامجالت و کتاب توانمیچگونه م :۱۲پرسش  

 

، چند حرف از موضوع Add Subject Area( با نام Search Boxو در جعبه جستجو ) یموضوع ی( جستجوTabاست در برگه ) یکاف

. دهدیم شیجستجو کرده و نما ی( موضوع مورد نظر شما را در درخت موضوعReal time. سامانه در لحظه )دیموردنظر خود را وارد کن

 .دیآن را انتخاب نموده و منابع موضوع مربوطه را مشاهده کن دیتوانیشده م وموضوع جستج یبررو کیگاه با کلآن

  

 است؟ ریامر امکان پذ نیا ایو مشاهده کنم. آ کیکموضوع را تف کیمجالت(  ایها )و فقط کتاب خواهمیم :۱۳پرسش  

 

 یابیمنابع باز راهنما، ایمجله، کتاب و  یهانهیگز یبر رو کیاست با کل یداده شده، و در بخش نوع، کاف شیفهرست منابع نما یدر باال بله،

 .گرداندیهمه منابع باز م هیض اولفر شیهمه، انتخاب را به حالت پ نهیشده را به نوع منبع خاص انتخاب شده محدود کرد. گز

  

 ست؟یتا چهار مقابل آن چ کی Qو « Scopus یبندرتبه» در برگه Quartileمفهوم : ۱۴پرسش  

 

چهار گروه شامل  یعنیاز نظر تعداد  یبه چهار گروه مساو Cite Score ایو  SNIP ،SJRها مانند آن یابیارز یهابراساس شاخص مجالت

گ از بزر ینزول بیفوق به ترت یهااز شاخص یکیکه ابتدا مجالت را براساس  بیترتنی. بدشوندیم یبند میکل مجالت مربوطه تقس 25%

 نیمجالت با بزرگتر رندهیمربوطه را که دربرگ یابیفهرست مرتب شده براساس شاخص ارز نیاول ا %25. سپس کنندیبه کوچک مرتب م

 .کنندیم ینام گذار Q4و  Q3سوم و چهارم را  %25 بیترت نیو به هم Q2دوم را  %25و  Q1شاخص مربوطه هستند را  ریمقاد

  

 ست؟یباال سمت چپ سامانه چ یمنابع اطالعات (Tabبرگه ) نهیگز: ۱۵پرسش  
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 هاست.به آن یدسترس تیمورد اشتراک وزارت بهداشت و وضع یمنابع اطالعات رندهی( دربرگTab) نهیگز نیا

  

 شوند؟یبه روز م کباریاطالعات سامانه چند وقت  :۱۶پرسش  

 

یم یبه روز رسان رییو به محض تغ انهیسال Cite Scoreو  SNIP ،SJRها مانند آن یابیارز یهاو شاخص کباریمجالت هر هفته  اطالعات

 .شوندیمبه روز  د،یدر دسترس جد شیرایها به محض انتشار وکتاب اطالعات .شوند

  

 ست؟ی. مشکل چخواهدیکه از من شناسه و رمز عبور م شودیباز م یاپنجره ها،نهیگز یبا انتخاب برخ :۱۷پرسش  

 

به منبع مذکور در  یمنظور در مورد همه منابع، آدرس دسترس نی. به همکندیم تیرا رعا یالمللنیب تیرا یکپ نیقوان اب،یمنبع سامانه

و  دینک کیآدرس مذکور کل یو رو دیکشور باش یعلوم پزشک یهادانشگاه نترنتیسامانه مربوطه قرارداده شده است. اگر شما در شبکه ا

درخواست نخواهد  یشد و از شما شناسه و رمز عبور دیخواه ییبه صفحه مربوطه راهنما مایبه منبع موردنظر فراهم باشد، مستق یدسترس

 به منبع مذکور وجود ندارد. یدسترس ایو  دیکشور هست یعلوم پزشک یهادانشگاه نترنتیخارج از شبکه ا ایصورت  نیرایشد. در غ

  

 آن را ارسال کنم؟ لیتکم ایدرخواست اصالح و  توانمیناقص است. چطور م ایدر سامانه اشتباه  یکتاب ایاطالعات مجله  :۱۸پرسش  

 

که در  شودیمنبع مذکور باز م اتیجزئ رندهیکتاب مذکور، صفحه دربرگ ایمقابل مجله  Detailsانتخاب کردن نماد موجود در ستون  با

درخواست  توانیفرم مربوطه م لیدرخواست اصالحات و تکم نهیدرخواست اصالحات وجود دارد. با انتخاب گز نهیصفحه مذکور، گز یباال

 صفحه سمت راست وجود دارد. نیارسال بازخورد در پائ نهیگز نطورینمود. هم الاصالح مربوطه را ارس

  

 چاپ از اطالعات سامانه وجود دارد؟ ایو  Excel یخروج هیامکان ته ایآ: ۱۹پرسش  

 

 امکان فراهم است. نیا جیتعداد نتا نهیقرارداده شده در کنار گز Excelدو نماد چاپگر و  قیاز طر بله،
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رج شوم که از خا یمواجه م غامیپ نیبا ا کنمی/تبلت به سامانه مراجعه میگوش قیاز طر یوقت یهستم ول رانیداخل ا نجانبیا :۲۰پرسش  

 !ست؟یمتصل شده ام. مشکل چ رانیا

 

 است: نیا لیدل دیکن یمشاهده م یغامیپ نیچن زین یشما فعال نباشد. اگر در حالت عاد یدر گوش یشکن لتریف دیینما یبررس ابتدا

 نهید گز. کارکردهدیمشکل رخ م نیداده که اگر روشن باشد ا ییدارند به نام صرفه جو یژگیو کی)کروم(  دیاندرو یتبلت و گوش یمرورگرها

ل وصل گوگ یاز سرور ها یکیمربوطه وصل شود به  تیبه سا یگوش میمستق نکیعوض ا ت،یزودتر باز شدن سا یاست گه برا نیمذکور ا

محتمل است در  یلیدهد. خ یم لیتحو یو در حجم کمتر به گوش افتیگل )که خارج از کشور است( صفحه مربوطه را درشده و سرور گو

 نهیگز دیمرورگر با ماتیحل مشکل از بخش تنظ یشود. برا یخارج کشور اتصال برقرار م IPفعال است و در عمل از  نهیگز نیتبلت شما ا

 مذکور نشان داده شده است. مینمونه از تنظ کی وستیپ ری. در تصودییمربوطه را خاموش نما

 


