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 با سالم و احترام

شاام  تااا م مه،اهم ماي،     عنوان  ننعوا نعاعو ال نرونيک  و  80،000اطالعات بيش از  رساندمی اطالع به

در ودرس  (Resource Finder) يوو  سوو ن  م ننعاتصااا  آ ومشزشاایم را و ااا   باناای اطالعاااتی از طآ اا  

http://rsf.research.ac.ir اطالعاات دساآسای  دربآگيآنده است. ا ن سامانه قآارگآماه  کاران  دساآس در

امو   نالوا ، عواشان تااا  الکاآ نيای شاام   000م40عوشان مه،ه الکاآ نيای   داد د  000م40به بيش از 

  نيا  ت اامی  ه ی علا  پزشول کشوارکزنر  بهدنشت ک دن شگ ه ه ی نعاع ال نارد نشنينکه  ک ب   کن  

اسات. امکاان تجااهش   باز اابی  PubMed    Scopusم ISI اا  اطالعااتی مبا اآ مهالت ن ا ه شده در بانی

موابع اطالعاتی به صشرت تجاهش  لغای   مشضشعی   ني  دساآسی به مهآست   اطالعاات مهاالت ن ا اه شاده 

م رنا  عالمات مبابا   اآ ا ان ساامانه. در مآا   شده استدر ا ن سامانه  ISI   Scopus ا  اطالعاتی در بانی

  شو   سوعزباه نوش کاه  ؛م نشانگآ  ضبيت دساآسی به ون مو ع اساتDetails مو ع در ساشن س ت راست با نام

  نشاان  (Open Access)م نشان نارنهی باه مفهاشم دساآسای را گاان نشنينکدر ساشن مذتشر به مفهشم  تشد 

تاشان باه طاشر مه،اه  اا تااا  می اآ خاتجاآ  به مبوا  دساآسی در دد چکيده است. با ت،يای ر   عواشان 

 اا  ماواشع دساآسی پيدا تآد. با تشتاه باه تاربآد مذتشرودرس ا واآنای   مواشا  مه،ه    ا تاا   مجابي  به

از طآ ا  ارتااع  ماش   درمانی ا ن سامانهم خشا ش ود است دساشر مآمائياد مآاتا   م بهداشایومشزشیم پژ  شی

 ا  الکاآ نيای ت   ساا آ رساانها ن نامه در سامانه اتشماسيشن ادار م ارسال ا  يا    در  خ اآ ماذتشر در ساا 

 رسانی گآدد.دانشگاه اطالعون دانشگاه به ت امی   کاران  يات ع، یم دانشهش انم پژ  شگآان   تاابداران 

باا  «نيوين  ل ظ    اين نعاع   پووکه  پزشوو»گانه  ا  د ازدهالزم به ذتآ است ته ا ن سامانه  کی از سامانه

 در دساآس است.  http://research.ac.irست ته در درگاه اخاصاصی ون در ودرس ( اپ )  نام اخاصار
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