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وهشیازایمجموعه،(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظام•
علومپژوهشنظاماجزایدربرگیرندهاطالعاتیهایسامانهوها

هایطرحمقاالت،نویسندگانوپژوهشگرانشاملکشورپزشکی
تثبهایپروانهها،کتابمجالت،مقاالت،ها،نامهپایانتحقیقاتی،
.استمرتبطمواردسایرواختراعات



هدف از طراحی نوپا

افاهدتامینهدفباپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتفناوریوتحقیقاتمعاونت•
نموده(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظامسازیپیادهوطراحیبهاقدامزیر،

:است

رکشوسالمتنظامپژوهشهایازکارآمدواخالقبرمبتنیاثربخش،برداریبهره-1•

سالمتنظامپژوهشهایکیفیوکمیتوسعه-2•

سالمتنظامپژوهشهایدرهاهزینهمدیریتوجوییصرفه-3•

وهشهاپژنتایجواطالعاتیمنابعبهپژوهشگراندسترسیوپذیریمشاهدهافزایش-4•





سامانه های نوپا

ایرانپزشکیملیکتابخانه.1•
پزشکیعلومهاینامهپایاناطالعاتبانک.2•
کشورسالمتهایپژوهشنتایجپایگاه.3•
یابمشابهتسامانه.4•
کشورپزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمسامانه.5•
(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه.6•
ایرانپزشکیمقاالتبانک.7•
کشورپزشکیعلومنشریاتاطالعاتبانک.8•
جعلیونامعتبرمجالتفهرست.9•
علمیهیأتاعضایسنجیعلمسامانه.10•

Resource)یابمنبعسامانه.11• finder)
کشورپزشکیعلومتحقیقاتیهایطرحاطالعاتبانک.12•



شورکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ک-1
www.inlm.ir

Iranianنامبا(ایرانپزشکیملیکتابخانه)• National Library of Medicineیا

INLMشاملورکشملیپژوهشیاطالعاتیمنابعمتنوعانواعبهراپژوهشگراندسترسی

این.کندمیفراهمغیرهومجالتتحقیقاتی،طرحها،نامهپایان،مقاالتها،کتاب

راعمناباینهمهکهاستمتمرکزجستجویموتوریکبهمجهزالکترونیککتابخانه

،زودیبهوشدهآغازمجالتجستجویباآناولفاز.کندمیارائهوبازیابیجستجو،

.شودمیافزودهآنبهغیرهوکتبمقاالت،جستجوی





بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور-2
http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

انجامنامهپایانهزار300حدوددربرگیرندهمجموعهکشورپزشکیعلومهاینامهپایاناطالعاتبانک•
جستجویامکان.استتاکنونابتداازکشورپزشکیعلومهایدانشگاهدرتحصیلیمختلفمقاطعشده
سآدردرغیرهوراهنمااستادومشاوراستادواژه،کلیدعنوان،پدیدآور،ناماساسبرهانامهپایاناین

thesis.Research.ac.irداردوجود.
ایهدانشگاهدرشدهدفاعنامهپایانآخرینوشدهروزآمدیکبارماههرحاضرحالدربانکایناطالعات•

تخصصیفوقتخصصی،فوقتخصصی،عمومی،دکترایارشد،کارشناسیمقاطعدرکشورپزشکیعلوم
.شودمیواردآندر.Ph.Dو
یکبهتجوجسنتایجکردنمحدودبهنسبتفیلتر،ستوندرتوانمینتایج،بازیابیوجستجوازپس•

بیبازیاهاینامهپایانتوزیعوضعیتآنکهضمن.نموداقدامخاصراهنمایاستادیاوخاصدانشگاه
.داردوجودنیزغیرهودانشجوتحصیلمحلدانشگاهموضوع،دفاع،سالاساسبرشده



بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور-2



پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور-3
http://news.research.ac.ir/

آدرسدرکشوردرسالمتنظامتحقیقاتازحاصلاخباراشاعهوگردآوریانتشار،هدفباکشورسالمتهایپژوهشنتایجپایگاه•
news.research.ac.irپژوهشازشواهدبرمبتنیومستنداخبارسریعانتشارسامانه،ایناندازیراهازهدف.استشدهاندازیراه

یکیواقعدر.استمشخصهدفهایگروهوذینفعانبرایومناسبهایبندیدستهباسریعوصحیحامن،روشیبهکشورسالمتهای
طرحازمنتجدانشترجمانوپیامانتقالطریقازجامعهذینفعانسایرومردمومحققانبینارتباطبرقراریسامانه،اینهایکارکرداز

.استتحقیقاتیهای
دروتخراجاسمربوطهدانشگاهتوسطخبریککشورپزشکیعلومهایدانشگاهدریافتهپایانوتحقیقاتیطرحهراز،1396سالابتدایاز•

حالرد.شوندمیدرجمذکورسامانهدربهداشت،وزارتستادیکارشناسانتأییدوبررسیازپساخباراین.شودمیثبتسامانهاین
اطالعودرجسامانهایندرکشورپزشکیعلومهایدانشگاهگرفتهصورتتحقیقاتیهایطرحازمنتجپیاموخبر2000ازبیشحاضر
.استشدهرسانی

:پایگاهاهداف•
کشورپزشکیعلومههایدانشگاپژوهشیطرحهایازحاصلشدهتولیددانشانتقال•
سیاستگزارانوگیرندگانتصمیمجامعه،ومحققانبینتعاملافزایش•
پزشکیعلومشهایپژوهنتایجازرسانیاطالعوآگاهیارتقاء•



پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور-3



سامانه مشابهت یاب-4
http://ppc.research.ac.ir/

ارسالازقبلتوانندمیعلمی،سرقتبررسیویابیمشابهتتوانمندابزارهایبهدسترسیباپژوهشگران•
میعلسرقتمصداقوجود،صورتدرواقدامیابیمشابهتبهنسبتخود،نظرموردمجالتبهمقاله

(plagiarism)نمایندبررسیآندررا.
وبییامشابهتسامانهکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشگراندسترسیسازیفراهمهدفبا•

paper)مقاالتعلمیسرقتبررسی plagiarism checkers)پژوهشگران.استگردیدهاجرا
سامانه،ردخودشخصیمحیطعبوررمزوشناسهدریافتباتوانندمیکشورپزشکیعلومهایدانشگاه
دریافتراآنیابیمشابهتگزارشسپسونمودهاقدامخودانگلیسیمقالهفایلبارگزاریبهنسبت
.نمایند

اصیلبیامشابهتافزارنرمدوطریقازراانگلیسیمقاالتیابیمشابهتامکاناول،فازدرسامانهاین•
کیپزشعلومشدهمنتشرهاینامهپایانومقاالتاطالعاتبانکبهدسترسیبادوم،فازدروداشته
.داشتخواهدنیزرافارسیمقاالتیابیمشابهتامکانکشور،

http://ppc.research.ac.ir/


سامانه مشابهت یاب-4



سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور-5
http://usid.research.ac.ir/

ولاصازیکیکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهعملکردیوسنجیعلمهایشاخصواطالعاترصد•
سنجیمعلسامانه.شودمیمحسوبکشورپزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشیهایفعالیتمداومپایش

Universities)کشورپزشکیعلومهایدانشگاه Cientometries Information Database)با
شورکپزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعاتتحلیلونمایشثبت،رصد،هدف

.استدسترسیقابل(used.research.ac.ir)آدرسدروطراحی
بهاستناد،h-indexاستناد،تعدادمقاله،تعدادشاملها،دانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعات•

پرالتمقابرتر،مجالتدرشدهمنتشرمقاالتالملی،بینمقاالتدانشگاهی،استنادیخودمقاله،ازای
.شوندمیدادهنمایشسامانهایندرScopusاطالعاتیبانکبرمبتنیهادانشگاهغیرهواستناد

خصشاازکدامهربرایدانشگاهیبینایمقایسهنمودارهایرسمامکاناطالعات،ایننمایشبرعالوه•
بازگاهدانشآناختصاصیصفحهدانشگاه،هرانتخاببا.استشدهبینیپیشسامانهایندرفوقهای
تر،برعلمیهیأتاعضایعلمی،هیأتاعضایهرمدانشگاه،معرفیفوق،اطالعاتبرعالوهکهشودمی

.دهدمینمایشراشدهاستخراجهایشاخصسایروعلمیهیأتاعضایبهمقالهنسبت



سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور-5



(مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه -6
http://books.research.ac.ir/

منتشرکتاب هایروزبهاطالعاتبهسریعدسترسیونمایشهدفبا1395سالدر(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه•
ویقاتتحقمعاونتعلمیانتشاراتواطالعاتهماهنگیوتوسعهمرکزتوسطکشورپزشکیعلومدانشگاه هایتوسطشده

دانشگاههشدمنتشرکتبتماماطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.استشدهاجراوسازیپیادهطراحی،بهداشتوزارتفناوری
.باشدمیکنونتاابتداازکشورپزشکیعلومهای

:استزیرقابلیت هایوامکاناتدارای(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه•

پزشکیعلومدانشگاه هایترجمهوتالیفکتاب هایروزبهواصلیاطالعاتارائه•

تابکنوعوویرایششابک،ناشر،نشر،سالنویسنده،عنوان،اساسبرکتابپیشرفتهوسادهجستجویانجامامکان•

دانشگاه هاترجمهوتالیفدستدرکتاب هایآنالیناستعالم•

دانشگاهانتشاراتادارهویژهسیستممدیریتپنلبهدسترسی•



(مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه -6



بانک مقاالت پزشکی ایران -7
http://idml.research.ac.ir/

Literatureایرانپزشکیمقاالتبانک• Iranian Database of Medical منتشرمقاالتتمامیبرگیرندهدر)(

.استکنونتاابتداازپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپژوهشیعلمیمجالتدرشده
(آزمایشینسخه)

بهنکبااین.داردوجودبانکایندرمندرجمقاالتنویسندگانوواژهکلیدچکیده،عنوان،جستجویامکان•
نمایدمیکشورپژوهشی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتروزانهدرجورصدبهاقدامخودکارطور
ازپس.شودمیدرجبانکایندرخودکارطوربهمجله،سایتدرنشرازپسمقالههرکهطوریبه

رفیلتستونشده،بازیابیمقاالتصفحهراستسمتدراطالعاتی،بانکایندرمقاالتجستجوی
کنندهمنتشرمجالتانتشار،هایسالوضعیتمشاهدهضمنآن،طریقازکهشودمینمایان

ازکدامهراساسبرتوانمیمقالهانتشارزبانوایشانسازمانیوابستگیونویسندگانمقاالت،
.نمودمحدودراجستجوفوق،موارد

پژوهی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتبهدستیابیبرایخوبیمنبعبانک،ایندرجستجو•
نرمبرایمستقیمخروجیتهیهنیزوچاپخروجیتهیهامکان.شودمیمحسوبکشورداخل

Managerمانندمنابعمدیریتافزارهای EndNote Referenceداردوجوداطالعاتیبانکایندرنیزغیرهو.



بانک مقاالت پزشکی ایران-7



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور-8
http://journals.research.ac.ir/

ودرمانبهداشت،وزارتمصوبپژوهشیعلمیمجالتاطالعاتکاملارائههدفباکشورپزشکیعلومنشریاتاطالعاتبانک•
اشرنوسردبیرمدیرمسئول،امتیاز،صاحبنامپستی،آدرسایمیل،آدرسوب،آدرسشاپا،عنوان،شاملپزشکیآموزش
طراحیhttp://journals.research.ac.irآدرسدرمجله،کنندهنمایه اطالعاتیبانک هایوموضوعاعتبار،تاریخمجله،
علمیمجلهعنوان400ازبیشاطالعاتحاضردرحال.استشدهراه اندازیرسمیطوربه1396خرداداولتاریخازوشده

.استبازیابیقابلوموجودبانکایندربهداشت،وزارتحوزهدرکشورپژوهشی
علومتمجالسایتوبرصدبهاقدامروزانهطوربهکهاستکشورپزشکیعلومنشریاتهوشمندسامانهبهمجهزبانکاین•

میبتثمربوطهاطالعاتیهایبانکدرواستخراجراآنهامقاالتومنتشرشدهشمارهآخریناطالعاتونمودهکشورپزشکی
وثبت،رصدسامانهتوسطنیزمجلههرتاخیردارهایشمارهتعدادیاهنگامبهانتشاروضعیتاطالعاتترتیببدین.کند

.شودمیضبط

ISIاطالعاتیهایبانکدربهداشتوزارتشدهنمایهمجالتروزبهفهرستبهدسترسیسامانه،اینامکاناتازیکی• ,
PubMed, Scopusهبومشخصرانظرمورداطالعاتیبانکنوع(نمایه)گزینهانتخابباتوانمیکهنحویبهاست

فهرستازخروجیفایلتهیهامکان.یافتدستمربوطهاطالعاتیبانکدرکشورشدهنمایهپژوهشیعلمیمجالتفهرست
کبانورتبهاعتبار،احرازوسنجشمبنایسامانهاین.استشدهفراهمسامانهایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالت

.استکشورپزشکیعلوممجالتکنندهنمایهاطالعاتی



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور-8



کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستی
http://ethics.research.ac.ir/

براکیدتپزشکی،علومپژوهش هایکیفیوکمیارتقاءوپزشکیعلومروزافزونپیشرفت هایبهتوجه•
پژوهشجملهازمختلفتحقیقاتیطرح هایاجرایپژوهش ها،دراخالقیوحقوقیشرعی،موازینرعایت

بهدنرسانیزیانواستفادهسوءازنگرانیافزایشباعثاطالعات،نگهداریوآوریجمعوانسان هارویبر
اطالعاتاینازنامشروعبهره گیریوطرح هااجرایوطراحیدراخالقیموازینرعایتعدموانسان ها

1975ونورنبرگ1947هایبیانیهدراحتمالیاستفاده هایسوءازپیشگیریمنظوربهلذا.استگشته
اینهکگردیدتوصیهکشورهابهووضعزمینهایندرموازینیو قواعداصول،بلمونت1978وهلسینکی

گردهماییهجدهمیندرموضوعاین.گذارنداجراموردبهزیستیعلومدرپژوهش هایرااخالقیکدهای
EM/ACHRکهگردیدمقررومطرحنیز(عربستانریاضدر)1995سالدربهداشتجهانیسازمان

کشورینامه یآیینمنطقه،کشورهایتمامیدرزیستیعلومپژوهش هایدراخالقملیکمیته های
.گذارنداجراموردبهوتصویبراپزشکیعلومپژوهش هایدراخالق



کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستی



فهرست مجالت نامعتبر و جعلی-9
http://blacklist.research.ac.ir/

اینمتاسفانه.اندشدهمحسوبمختلفموضوعیهایحیطهدرروزآمددانشدریافتونشرابزارمهمترینزمرهدرهموارهعلمیمجالت•
اینمواردازبسیاریدرکهایگونهبهاستگرفتهقراروبمحیطدرسودجویانسواستفادهموردفزایندهشکلیبهاخیرهایسالدررسانه
انتشارنههزیعنوانباایشانازمبالغیدریافتونویسندگانفریببهاقدامنامعتبروجعلیمجالتازهاییسایتوباندازیراهباافراد
.گیردمیصورتادبیوعلمیداوریفرایندطیبدونوسرعتبهاغلبمجالتایندرمقالهانتشاروپذیرش.نمایندمیمقاله

ماهیتسبببههککشورپزشکیجامعهبهمجالتازدستهاینمعرفیلزوموجعلیونامعتبرمجالتشناساییفرآیندپیچیدگیبهتوجهبا•
آدرسقطریازوتهیهجعلیونامعتبرمجالتفهرست.باشندمیمعتبروروزآمدمقاالتومجالتبهدسترسینیازمندخودخطیرکاری

blacklist.research.ac.ir2000ازبیشدربرگیرندهمتن،اینتهیهزماندرفهرستاین.استگرفتهقرارپژوهشگراندسترسدر
وترفیعیازامتمقاله،تشویقوپاداشمشمولگیرند،میقرارفهرستایندرکهمجالتیدرمقالهانتشار.استمعتبرناوجعلیمجلهعنوان
التمجاعتباریبیاعمالبرایاقدامتاریخکهاستذکربهالزم.بودنخواهدهاجشنوارهدرشرکتجهتارائهونامهپایانازدفاعارتقاء،

APPستوندرمذکور، DateیعنیApplication Dataدرمندرجتاریخازپسمجالتایندرشدهمنتشرمقاالتوشدهمشخص
APPعنوانباصفحهراستسمتستون Dateونامعتبرمجلهعنوانبهمجلهیکشناساییصورتدر.شوندمیدادهتشخیصنامعتبر

APPتاریخخودکارطوربهمذکور،فهرستدرآندرج Dateشودمیدرجسامانهدرثبتتاریخازپسماه3آن.
شدنافزودهدلیلبهچندهردارد،وجودنیزسامانهایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالتفهرستازخروجیفایلتهیهامکان•

عنوانجستجویبهاقداملحظهدرصورتبهوکردهاستفادهجستجویگزینهازهمیشهشودمیتوصیهمذکور،فهرستبهمجالتمکرر
.نمودمذکورمجله



فهرست مجالت نامعتبر و جعلی-9



سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10
Iranian scientometrics information database (ISID)

http://isid.research.ac.ir/

کشورپزشکیعلومهایهدانشگاعلمیهیاتاعضایسنجیعلمشاخصهایروزبهنمایش:هدف•
1394سال:شروع•

دروطراحیایران،پزشکیعلومدانشگاههایعلمیهیأتاعضایسنجیعلمهایشاخصروزبهنمایشواستخراجهدفبا1394سالدرعلمیهیأتاعضایسنجیعلمسامانه•
.isidآدرس Research. ac.irآموزشودرمانبهداشت،وزارتعلمیهیأتعضوهزار19حدودسنجیعلمروزبههایشاخصواطالعات.استشدهاجراوسازیپیاده

.استگرفتهقرارکاربراناختیاردروشدهواردسامانهایندرتحقیقاتیمرکز800ازبیشوپزشکیعلومدانشکدهودانشگاه70ازبیشدرپزشکی

h-Indexشاخصمقاله،هرازایبهاستنادمیانگیناستنادات،تعدادمقاالت،تعداد:ازعبارتندشودمیدادهنمایشسامانهایندرکهعلمیهیأتاعضایسنجیعلمهایشاخص•
بانکبرایحاضرحالدرهاشاخصاینها،کتاباستناداتبدونh-Indexشاخصونویسندگانخوداستنادیبدونh-Indexشاخصاستنادی،خودبدونh-Indexشاخص

GoogleمجموعهوScopusاطالعاتی Scholarنامونامشاملعلمیهیأتعضوهردانشگاهیوعلمیآموزشی،عمومی،اطالعاتآن،برعالوه.استاستخراجوتهیهقابل
GoogleدرفرداختصاصیصفحهآدرسوORCIDاختصاصیکد،CVتحصیلی،مقطعورشتهعلمی،مقطعورشتهعلمی،رتبهعکس،سن،جنس،خانوادگی، Scholarدرنیز

.استمشاهدهوجستجوقابلوشدهثبتسامانهاین

http://isid.research.ac.ir/


سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10

استذکربهالزم.استScopusاطالعالتیبانکدرایشانh-IndexشاخصاساسبرفرضپیشصورتبهISIDسامانهدرافرادچیدمانونمایششیوه•
اسامیسامانهایندر.دادتغییراصلیصفحهدرموجودهایستونسرازیکهرعنوانکناردرگرفتهقرارفلشرویبرکلیکباتوانمیرامذکورترتیبکه

.اندشدهمشخصهاآناسمکناردررنگنارنجیجامعالمتبانیزESIبندیرتبهنظاماستنادپر%1دانشمندانفهرستدرگرفتهقرارعلمیهیأتاعضای
مشخصرنگآبیمربعدر%1عالمتباh-Indexشاخصاساسبرایشانتحصیلیمقطعورشتهبرترافراد%1میاندرگرفتهقرارهمکارانآن،برعالوه
.اندشده

آموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتتعهداتوKضریبانسانی،نیرویطرحآزمایشی،رسمی،علمیهیأتاعضایتمامیحاضر،حالدرسامانهاین•
شودمینیزبازنشستهعلمیهیأتاعضایشاملوگیردمیبردرراپزشکی

کهبازخوردارسالفرمطریقازراخودنظرمورداطالعاتاصالحدرخواستمی توانندکاربرانسامانهدرموجوداطالعاتدرخطاگونههرمشاهدهصورتدر•
راودخاطالعاتاصالحدرخواستمربوطهدانشگاهعلم سنجیکارشناسانباتماسبرقراریبایاوارسالاست،مشاهدهقابلفردهراختصاصیصفحهدر

.نمایندپیگیریومطرح



سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10



سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10

اطالعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شامل موارد زیر •
:درج شده است

نام و نام خانوادگی،•

دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت،•

رتبه علمی،•

رشته•

آخرین مقطع تحصیلی•



در سامانهشاخص های علم سنجی قابل نمایش

:استدر این سامانه آمده Scopusشاخصهای زیر بر اساس اطالعات بانک اطالعاتی •
تعداد مقاالت منتشر شده،•
تعداد کل استنادات دریافت شده،•
میانگین استناد به ازای هر مقاله،•

h-Indexشاخص •

بدون خوداستنادی h-Indexشاخص •
بدون خوداستنادی نویسندگان h-Indexشاخص •
بدون استنادات کتاب م یباشد h-Indexشاخص •



H-indexشاخص 

میمشخصراپژوهشگریکعلمیتأثیرکهاستسنجیعلمجدیدهایشاخصازیکی•
.کند

طپژوهشگرتوسیکمقاالتشدناستناددفعاتتعدادگرفتننظردرباشاخصاین•
.میشودمحاسبهدیگران

مثلاثرانتشاراتی،5شخصاینیعنیاست،5پژوهشگریایندکساچگوییممیوقتی•
.استشدهاستنادبار5حداقلمقاله،5اینازکدامهربهکهداردمقاله،



(Resource Finder)سامانه منبع یاب-11
http://rsf.research.ac.ir/

منبعهزار82شاملسامانهاین•
مجلههزار43ازبیش•
کتابهزار39ازبیش•

استبالینیراهنمای340ازبیش•

:سامانهایناهداف
بهداشتوزارتاشتراکموردمنابعروزبهوکاملفهرستتهیه•
خاصناشریامجالتموضوعاتیوالفباییبازیابیلغتی،جستجویامکانسازیفراهم•

(مقالهانتشاربرایمناسبمجلهانتخاب)مجالتارزیابیشاخصهایارائه•



سامانه منبع یاب -11



سامانه منبع یاب -11

Resource)یابمنبعسامانه• Finder)امکانسازیفراهمهدفباوبهداشتوزارتاشتراکموردمنابعروزبهوکاملفهرستتهیههدفبا
شاخصهارائباسامانهایندیگر،طرفاز.استشدهسازیپیادهوطراحیخاص،ناشریکمجالتموضوعیوالفباییبازیابیلغتی،جستجوی

.کنندابانتخوبازیابیجستجو،راخودمقالهانتشاربرایمناسبمجلهتااستکردهفراهمپژوهشگرانبرایراامکاناینمجالت،ارزیابیهای

مستقیمآدرسموضوعی،گروهشابک،یاوISSNعنوان،شاملآناطالعاتارائهویابمنبعسامانهدرکتابیامجلهعنوانجستجویامکان•
Impactکننده،ارائهوناشرسایتدرمجله Factorچارکونشریه(Q)،آنCiteScoreچارکومجله(Q)،آنh-Index،بانکمجله
مکانالغتی،جستجویبرعالوه.استشدهفراهمسامانهبازدیدکنندگانبراینیزمجلهجزییاتسایرومجلهکنندهنمایهاطالعاتیهای

.استشدهفراهمسامانهایندرمنابعسایروهاکتابمجالت،موضوعیجستجوی
علومهایدانشگاهوبهداشتوزارتدسترسیواشتراکوضعیتکنندهمشخصDetailsستوندررنگمستطیلنمادرنگمنبع،هرمقابل•

مفهومبهستریخاکمستطیلموردنظر،منبعبهدسترسیواشتراکمفهومبهرنگسبزمستطیلکهنحویبه.استمنبعآنبهکشورپزشکی
openمفهومبهرنگنارنجیمستطیلودسترسیعدم Accessاستاشارهموردمنبعبودن.

بینیپیشScopusبندیرتبهوISIبندیرتبهگزینهدوکاراینبرای.استمقالهانتشاربرایمناسبمجلهانتخابسامانهایندیگرکاربرد•
ارکچیکمجالتبهجستجوکردنمحدودونظرموردمجلهومقالهموضوعانتخابوصفحهباالیدرگزینهدواینبهمراجعهباکهاستشده

Impactیاوخاص factorیاوCiteScoreیافتدستنظرموردمجالتفهرستبهتوانمیخاص.



چه منابعی در سامانه منبع یاب قابل جستجو است؟

لفتمام مجالت علمی وکتب معتبر مورد اشتراک وزارت بهداشت از ناشرین مخت•

(Open Access)مجالت با دسترسی رایگان •

Embase ،Scopus ،PubMed:مجالت نمایه شده در بانک های اطالعاتی •



دسته بندی منابع در سامانه منبع یاب



در سامانه منبع یاب: دسترسی به متن کامل مقاالت

.نماییدجستجورامجلهعنوان.1•

.کنیدکلیک-مجلهعنواننهوPublisherرویبرعنوانیافتنازپس.2•

Allصفحه،میانیقسمتاروندرBrowseرویبارکلیاکباشده،بازجدیدصفحهدر.3• Issuesانتخابرا
.کنید

برکلیکباکهکرد،خواهیدمشاهدهرامجلهشدهخریداریهایVolumeلیستمراحل،اینانجامبا.4•
دانلودقابلهاآنPDFودسترسدرخاصشمارهآنمقاالتلیستنظر،موردIssueانتخابوآنروی

.بودخواهد



معرفی چند شاخص ارزیابی مجالت درسامانه منبع یاب

•SNIP

مییموضوعحوزهیکدریافتیاستناداتکلاساسبراستنادبهدادنوزنبارااستنادتأثیرمیزان•
.سنجد

ارزشردیگموضوعیحوزهیکبهنسبتموضوعیحوزهیکدرتواندمیاستنادیکتأثیراینبنابر•
.باشدداشتهبیشتری

•SJR

:استدخیلفاکتوردوآنیمحاسبهدرکهاستپژوهشی-علمیهایژورنالبرایمقیاسی•
.کندمیدریافتژورنالیککههاییسایتیشنتعداد-1•

.دهندمیسایتمجلهاینمقاالتبهکههاییژورنالپرستیژیااهمیت-2•



معرفی چند شاخص ارزیابی مجالت درسامانه منبع یاب

•Cited score:رقیبنوعیبهimpact factorاست.

بهخیراسالسهمقاالتتعدادبراخیرسالسهمقاالتبهاستناداتتقسیمازاسکورسایت•
.آیدمیدست

سالهایمقاالتکهاستنادهاییتعدادتقسیماز2015سالدرxاسکورنشریهسایتمثال•
درنشریهاینمقاالتتعدادبرکردهدریافت2015سالدرنشریهاین2011،2012،2013

.میآیددستبهفوقسالسه



سامانه خبره یاب پژوهش. 12
http://esid.research.ac.ir/

بره و این سامانه مطابق تخصص پژوهشی، محققان علوم پزشکی طراحی و قابلیت شناسایی افراد خ•
(  Mesh)توانمند در زمینه  های پژوهشی مختلف را براساس کلید واژه  های سرعنوان های موضوعی پزشکی 

. را داردPubMedدر پایگاه اطالعاتی و کلیدواژه  های مقاالت

:اهداف سامانه•

معرفی خبرگان پژوهشی علوم پزشکی کشور در موضوعات مختلف

جستجو و مشاهده مقاالت کشور در یک موضوع خاص

 امکان جستجوی موضوعی بر اساس کلیدواژه وMesh
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**ربانک اطالعات طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشو**

یقاتیتحقهایطرحرصدهدفباکشورپزشکیعلومتحقیقاتیهایطرحاطالعاتبانک•
قطریازهاهزینهمدیریتها،طرحمالیمدیریتها،دانشگاهانجامدستدروشدهانجام

هایطرحانجامطریقازافزاییهمتکراری،تحقیقاتیهایطرحانجامازجلوگیری
دراخالقاصولاعمالوانجامحسنبرنظارتوسازیشبکهومشترکتحقیقاتی
حطرتمامیاطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.استشدهسازیپیادهوطراحیپژوهش،

اینیروبرعالیهنظارتامکانوبودهکشورپزشکیعلومهایدانشگاهتحقیقاتیهای
.کندمیفراهممتمرکزصورتبهراهاطرح

.گرفتخواهدقراردسترسدروشدهنهاییزودیبهسامانهاین•



منابع

تنظیم ،(نظام نوین اطالعات پژوهشی ایران)سامانه علمی وزارت بهداشت با سرنام کلی نوپا 12معرفی . 1•
.کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد:کننده 

.دفترتوسعه تحقیقات بالینی. دکترهاشمی. آشنایی با نظام نوین اطالعات پژوهشی کشور. 2•

(http://research.ac.ir)نظام نوین اطالعات پژوهشی ایران . 3•


