
HTTPS://RESEARCH.AC.IR/

دانشکده علوم پزشکی ساوه
1399

https://research.ac.ir/


وهشیازایمجموعه،(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظام
علومپژوهشنظاماجزایدربرگیرندهاطالعاتیهایسامانهوها

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



هدف از طراحی نوپا

فاهداتامینهدفباپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتفناوریوتحقیقاتمعاونت
مودهن(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظامسازیپیادهوطراحیبهاقدامزیر،

:است
1-کشورسالمتنظامپژوهشهایازکارآمدواخالقبرمبتنیاثربخش،برداریبهره
2-سالمتنظامپژوهشهایکیفیوکمیتوسعه
3-سالمتنظامپژوهشهایدرهاهزینهمدیریتوجوییصرفه
4-هشهاپژونتایجواطالعاتیمنابعبهپژوهشگراندسترسیوپذیریمشاهدهافزایش





سامانه های نوپا

1.ایرانپزشکیملیکتابخانه

2.پزشکیعلومهاینامهپایاناطالعاتبانک

3.کشورسالمتهایپژوهشنتایجپایگاه

4.یابمشابهتسامانه

5.کشورپزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمسامانه

6.(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه

7.ایرانپزشکیمقاالتبانک

8.کشورپزشکیعلومنشریاتاطالعاتبانک

9.جعلیونامعتبرمجالتفهرست

10.علمیهیأتاعضایسنجیعلمسامانه

11.یابمنبعسامانه(Resource finder)

12.کشورپزشکیعلومتحقیقاتیهایطرحاطالعاتبانک



شورکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ک-1
WWW.INLM.IR

(ایرانپزشکیملیکتابخانه)نامباIranian National Library of MedicineیاINLM

پایان،تمقاالها،کتابشاملکشورملیپژوهشیاطالعاتیمنابعمتنوعانواعبهراپژوهشگراندسترسی

تورمویکبهمجهزالکترونیککتابخانهاین.کندمیفراهمغیرهومجالتتحقیقاتی،طرحها،نامه

ویجستجباآناولفاز.کندمیارائهوبازیابیجستجو،رامنابعاینهمهکهاستمتمرکزجستجوی

.شودمیافزودهآنبهغیرهوکتبمقاالت،جستجویزودی،بهوشدهآغازمجالت





شوربانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی ک-2
HTTP://THESIS.RESEARCH.AC.IR/FACES/HOME.JSPX

مختلفمقاطعشدهانجامنامهپایانهزار300حدوددربرگیرندهمجموعهکشورپزشکیعلومهاینامهپایاناطالعاتبانک
پدیدآور،ناماساسبرهانامهپایاناینجستجویامکان.استتاکنونابتداازکشورپزشکیعلومهایدانشگاهدرتحصیلی

.داردوجودthesis.Research.ac.irآدرسدرغیرهوراهنمااستادومشاوراستادواژه،کلیدعنوان،

شورکپزشکیعلومهایدانشگاهدرشدهدفاعنامهپایانآخرینوشدهروزآمدیکبارماههرحاضرحالدربانکایناطالعات
.شودمیواردآندر.Ph.Dوتخصصیفوقتخصصی،فوقتخصصی،عمومی،دکترایارشد،کارشناسیمقاطعدر

استادیاوخاصاهدانشگیکبهجستجونتایجکردنمحدودبهنسبتفیلتر،ستوندرتوانمینتایج،بازیابیوجستجوازپس
حلمدانشگاهموضوع،دفاع،سالاساسبرشدهبازیابیهاینامهپایانتوزیعوضعیتآنکهضمن.نموداقدامخاصراهنمای
.داردوجودنیزغیرهودانشجوتحصیل



بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی -2
کشور



پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور-3
HTTP://NEWS.RESEARCH.AC.IR/

آدرسدرکشوردرسالمتنظامتحقیقاتازحاصلاخباراشاعهوگردآوریانتشار،هدفباکشورسالمتهایپژوهشنتایجپایگاه
news.research.ac.irسالمتهایپژوهشازشواهدبرمبتنیومستنداخبارسریعانتشارسامانه،ایناندازیراهازهدف.استشدهاندازیراه

امانه،ساینهایکارکردازیکیواقعدر.استمشخصهدفهایگروهوذینفعانبرایومناسبهایبندیدستهباسریعوصحیحامن،روشیبهکشور
.استتحقیقاتیهایطرحازمنتجدانشترجمانوپیامانتقالطریقازجامعهذینفعانسایرومردمومحققانبینارتباطبرقراری

ثبتسامانهایندرواستخراجمربوطهدانشگاهتوسطخبریککشورپزشکیعلومهایدانشگاهدریافتهپایانوتحقیقاتیطرحهراز،1396سالابتدایاز
پیاموخبر2000ازبیشحاضرحالدر.شوندمیدرجمذکورسامانهدربهداشت،وزارتستادیکارشناسانتأییدوبررسیازپساخباراین.شودمی

.استشدهرسانیاطالعودرجسامانهایندرکشورپزشکیعلومهایدانشگاهگرفتهصورتتحقیقاتیهایطرحازمنتج

پایگاهاهداف:

کشورپزشکیعلومههایدانشگاپژوهشیطرحهایازحاصلشدهتولیددانشانتقال

سیاستگزارانوگیرندگانتصمیمجامعه،ومحققانبینتعاملافزایش

پزشکیعلومشهایپژوهنتایجازرسانیاطالعوآگاهیارتقاء



پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور-3



سامانه مشابهت یاب-4
HTTP://PPC.RESEARCH.AC.IR/

مجالتبهمقالهارسالازقبلتوانندمیعلمی،سرقتبررسیویابیمشابهتتوانمندابزارهایبهدسترسیباپژوهشگران•
بررسیآندررا(plagiarism)علمیسرقتمصداقوجود،صورتدرواقدامیابیمشابهتبهنسبتخود،نظرمورد

.نمایند

علمیسرقتبررسیویابیمشابهتسامانهکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشگراندسترسیسازیفراهمهدفبا•
paper)مقاالت plagiarism checkers)دتواننمیکشورپزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشگران.استگردیدهاجرا

سپسوودهنماقدامخودانگلیسیمقالهفایلبارگزاریبهنسبتسامانه،درخودشخصیمحیطعبوررمزوشناسهدریافتبا
.نماینددریافتراآنیابیمشابهتگزارش

بادوم،ازفدروداشتهاصیلیابمشابهتافزارنرمدوطریقازراانگلیسیمقاالتیابیمشابهتامکاناول،فازدرسامانهاین•
نیزرافارسیمقاالتیابیمشابهتامکانکشور،پزشکیعلومشدهمنتشرهاینامهپایانومقاالتاطالعاتبانکبهدسترسی

.داشتخواهد

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


سامانه مشابهت یاب-4



ورسامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کش-5
HTTP://USID.RESEARCH.AC.IR/

هاییتفعالمداومپایشاصولازیکیکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهعملکردیوسنجیعلمهایشاخصواطالعاترصد•
پزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمسامانه.شودمیمحسوبکشورپزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشی

Universities)کشور Cientometries Information Database)تحلیلونمایشثبت،رصد،هدفبا
قابل(used.research.ac.ir)آدرسدروطراحیکشورپزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعات
.استدسترسی

خودمقاله،ازایبهاستناد،h-indexاستناد،تعدادمقاله،تعدادشاملها،دانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعات•
بانکبربتنیمهادانشگاهغیرهواستنادپرمقاالتبرتر،مجالتدرشدهمنتشرمقاالتالملی،بینمقاالتدانشگاهی،استنادی
.شوندمیدادهنمایشسامانهایندرScopusاطالعاتی

ایندرفوقهایشاخصازکدامهربرایدانشگاهیبینایمقایسهنمودارهایرسمامکاناطالعات،ایننمایشبرعالوه•
معرفیفوق،تاطالعابرعالوهکهشودمیبازدانشگاهآناختصاصیصفحهدانشگاه،هرانتخاببا.استشدهبینیپیشسامانه

خراجاستهایشاخصسایروعلمیهیأتاعضایبهمقالهنسبتبرتر،علمیهیأتاعضایعلمی،هیأتاعضایهرمدانشگاه،
.دهدمینمایشراشده



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

انشگاهدشدهمنتشرکتبتماماطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.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 درشدهمنتشرمقاالتتمامیبرگیرندهدر)(
(آزمایشینسخه).استکنونتاابتداازپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپژوهشیعلمیمجالت

بهاقدامخودکارطوربهبانکاین.داردوجودبانکایندرمندرجمقاالتنویسندگانوواژهکلیدچکیده،عنوان،جستجویامکان•
سایتدرنشرازپسمقالههرکهطوریبهنمایدمیکشورپژوهشی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتروزانهدرجورصد
مقاالتصفحهراستسمتدراطالعاتی،بانکایندرمقاالتجستجویازپس.شودمیدرجبانکایندرخودکارطوربهمجله،
مقاالت،کنندهمنتشرمجالتانتشار،هایسالوضعیتمشاهدهضمنآن،طریقازکهشودمینمایانفیلترستونشده،بازیابی

.نمودمحدودراجستجوفوق،مواردازکدامهراساسبرتوانمیمقالهانتشارزبانوایشانسازمانیوابستگیونویسندگان

.شودمیمحسوبکشورداخلپژوهی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتبهدستیابیبرایخوبیمنبعبانک،ایندرجستجو•
Managerمانندمنابعمدیریتافزارهاینرمبرایمستقیمخروجیتهیهنیزوچاپخروجیتهیهامکان EndNote

Referenceداردوجوداطالعاتیبانکایندرنیزغیرهو.



بانک مقاالت پزشکی ایران-7



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور-8
HTTP://JOURNALS.RESEARCH.AC.IR/

ورماندبهداشت،وزارتمصوبپژوهشیعلمیمجالتاطالعاتکاملارائههدفباکشورپزشکیعلومنشریاتاطالعاتبانک•
اشرنوسردبیرمدیرمسئول،امتیاز،صاحبنامپستی،آدرسایمیل،آدرسوب،آدرسشاپا،عنوان،شاملپزشکیآموزش
http://journals.research.ac.irآدرسدرمجله،کنندهنمایه اطالعاتیبانک هایوموضوعاعتبار،تاریخمجله،

مجلهعنوان400ازبیشاطالعاتحاضردرحال.استشدهراه اندازیرسمیطوربه1396خرداداولتاریخازوشدهطراحی
.استبازیابیقابلوموجودبانکایندربهداشت،وزارتحوزهدرکشورپژوهشیعلمی

علومتمجالسایتوبرصدبهاقدامروزانهطوربهکهاستکشورپزشکیعلومنشریاتهوشمندسامانهبهمجهزبانکاین•
میتثبمربوطهاطالعاتیهایبانکدرواستخراجراآنهامقاالتومنتشرشدهشمارهآخریناطالعاتونمودهکشورپزشکی

ضبطوثبترصد،سامانهتوسطنیزمجلههرتاخیردارهایشمارهتعدادیاهنگامبهانتشاروضعیتاطالعاتترتیببدین.کند
.شودمی

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

فهرستازخروجیفایلتهیهامکان.یافتدستمربوطهاطالعاتیبانکدرکشورشدهنمایهپژوهشیعلمیمجالتفهرست
ورتبهاعتبار،احرازوسنجشمبنایسامانهاین.استشدهفراهمسامانهایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالت

.استکشورپزشکیعلوممجالتکنندهنمایهاطالعاتیبانک



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور-8



کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستی
HTTP://ETHICS.RESEARCH.AC.IR/

شرعی،نموازیرعایتبرتاکیدپزشکی،علومپژوهش هایکیفیوکمیارتقاءوپزشکیعلومروزافزونپیشرفت هایبهتوجه
نگهداریوآوریجمعوانسان هارویبرپژوهشجملهازمختلفتحقیقاتیطرح هایاجرایپژوهش ها،دراخالقیوحقوقی

اجرایوطراحیدراخالقیموازینرعایتعدموانسان هابهرسانیدنزیانواستفادهسوءازنگرانیافزایشباعثاطالعات،
هاییهبیاندراحتمالیاستفاده هایسوءازپیشگیریمنظوربهلذا.استگشتهاطالعاتاینازنامشروعبهره گیریوطرح ها
هکگردیدتوصیهکشورهابهووضعزمینهایندرموازینیو قواعداصول،بلمونت1978وهلسینکی1975ونورنبرگ1947

EM/ACHRگردهماییهجدهمیندرموضوعاین.گذارنداجراموردبهزیستیعلومدرپژوهش هایرااخالقیکدهایاین
پژوهش هایدراخالقملیکمیته هایکهگردیدمقررومطرحنیز(عربستانریاضدر)1995سالدربهداشتجهانیسازمان

جرااموردبهوتصویبراپزشکیعلومپژوهش هایدراخالقکشورینامه یآیینمنطقه،کشورهایتمامیدرزیستیعلوم
.گذارند



کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیستی



فهرست مجالت نامعتبر و جعلی-9
HTTP://BLACKLIST.RESEARCH.AC.IR/

اینمتاسفانه.اندشدهمحسوبمختلفموضوعیهایحیطهدرروزآمددانشدریافتونشرابزارمهمترینزمرهدرهموارهعلمیمجالت•
اینمواردزابسیاریدرکهایگونهبهاستگرفتهقراروبمحیطدرسودجویانسواستفادهموردفزایندهشکلیبهاخیرهایسالدررسانه
مقالهانتشارههزینعنوانباایشانازمبالغیدریافتونویسندگانفریببهاقدامنامعتبروجعلیمجالتازهاییسایتوباندازیراهباافراد
.گیردمیصورتادبیوعلمیداوریفرایندطیبدونوسرعتبهاغلبمجالتایندرمقالهانتشاروپذیرش.نمایندمی

ماهیتسبببههککشورپزشکیجامعهبهمجالتازدستهاینمعرفیلزوموجعلیونامعتبرمجالتشناساییفرآیندپیچیدگیبهتوجهبا•
آدرسطریقازوتهیهجعلیونامعتبرمجالتفهرست.باشندمیمعتبروروزآمدمقاالتومجالتبهدسترسینیازمندخودخطیرکاری

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

APPستوندرمذکور، DateیعنیApplication Dataدرمندرجتاریخازپسمجالتایندرشدهمنتشرمقاالتوشدهمشخص
APPعنوانباصفحهراستسمتستون Dateونامعتبرمجلهعنوانبهمجلهیکشناساییصورتدر.شوندمیدادهتشخیصنامعتبر

APPتاریخخودکارطوربهمذکور،فهرستدرآندرج Dateشودمیدرجسامانهدرثبتتاریخازپسماه3آن.

شدنافزودهدلیلبهچندهردارد،وجودنیزسامانهایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالتفهرستازخروجیفایلتهیهامکان•
نوانعجستجویبهاقداملحظهدرصورتبهوکردهاستفادهجستجویگزینهازهمیشهشودمیتوصیهمذکور،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•
برایحاضرحالدرهاشاخصاینها،کتاباستناداتبدونh-Indexشاخصونویسندگانخوداستنادیبدونh-Indexشاخصاستنادی،خودبدونh-Indexشاخص

GoogleمجموعهوScopusاطالعاتیبانک Scholarونامشاملعلمیهیأتعضوهردانشگاهیوعلمیآموزشی،عمومی،اطالعاتآن،برعالوه.استاستخراجوتهیهقابل
GoogleدرفرداختصاصیصفحهآدرسوORCIDاختصاصیکد،CVتحصیلی،مقطعورشتهعلمی،مقطعورشتهعلمی،رتبهعکس،سن،جنس،خانوادگی،نام

Scholarاستمشاهدهوجستجوقابلوشدهثبتسامانهایندرنیز.

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


سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10

سامانهدرافرادچیدمانونمایششیوهISIDشاخصاساسبرفرضپیشصورتبهh-IndexاطالعالتیبانکدرایشانScopusذکربهالزم.است
سامانهایندر.دادتغییراصلیصفحهدرموجودهایستونسرازیکهرعنوانکناردرگرفتهقرارفلشرویبرکلیکباتوانمیرامذکورترتیبکهاست

مشخصهاآناسمکناردررنگنارنجیجامعالمتبانیزESIبندیرتبهنظاماستنادپر%1دانشمندانفهرستدرگرفتهقرارعلمیهیأتاعضایاسامی
رنگآبیمربعدر%1عالمتباh-Indexشاخصاساسبرایشانتحصیلیمقطعورشتهبرترافراد%1میاندرگرفتهقرارهمکارانآن،برعالوه.اندشده

.اندشدهمشخص

ضریبانسانی،نیرویطرحآزمایشی،رسمی،علمیهیأتاعضایتمامیحاضر،حالدرسامانهاینKآموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتتعهداتو
شودمینیزبازنشستهعلمیهیأتاعضایشاملوگیردمیبردرراپزشکی

ردکهبازخوردارسالفرمطریقازراخودنظرمورداطالعاتاصالحدرخواستمی توانندکاربرانسامانهدرموجوداطالعاتدرخطاگونههرمشاهدهصورتدر
ومطرحارخوداطالعاتاصالحدرخواستمربوطهدانشگاهعلم سنجیکارشناسانباتماسبرقراریبایاوارسالاست،مشاهدهقابلفردهراختصاصیصفحه

.نمایندپیگیری
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سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی-10

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

نام و نام خانوادگی،•

دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت،•

رتبه علمی،•

رشته•

آخرین مقطع تحصیلی•



در شاخص های علم سنجی قابل نمایش
سامانه

: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

دیگرانطپژوهشگرتوسیکمقاالتشدناستناددفعاتتعدادگرفتننظردرباشاخصاین•
.میشودمحاسبه

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

هایشاخصارائهباسامانهایندیگر،طرفاز.استشدهسازیپیادهوطراحیخاص،ناشریکمجالتموضوعیوالفباییبازیابیلغتی،جستجوی
.نندکانتخابوبازیابیجستجو،راخودمقالهانتشاربرایمناسبمجلهتااستکردهفراهمپژوهشگرانبرایراامکاناینمجالت،ارزیابی

مجلهمستقیمآدرسموضوعی،گروهشابک،یاوISSNعنوان،شاملآناطالعاتارائهویابمنبعسامانهدرکتابیامجلهعنوانجستجویامکان•
Impactکننده،ارائهوناشرسایتدر Factorچارکونشریه(Q)،آنCiteScoreچارکومجله(Q)،آنh-Index،هایبانکمجله

جستجویامکانلغتی،جستجویبرعالوه.استشدهفراهمسامانهبازدیدکنندگانبراینیزمجلهجزییاتسایرومجلهکنندهنمایهاطالعاتی
.استشدهفراهمسامانهایندرمنابعسایروهاکتابمجالت،موضوعی

علومهایدانشگاهوبهداشتوزارتدسترسیواشتراکوضعیتکنندهمشخصDetailsستوندررنگمستطیلنمادرنگمنبع،هرمقابل•
مفهومبهتریخاکسمستطیلموردنظر،منبعبهدسترسیواشتراکمفهومبهرنگسبزمستطیلکهنحویبه.استمنبعآنبهکشورپزشکی

openمفهومبهرنگنارنجیمستطیلودسترسیعدم Accessاستاشارهموردمنبعبودن.

بینیپیشScopusبندیرتبهوISIبندیرتبهگزینهدوکاراینبرای.استمقالهانتشاربرایمناسبمجلهانتخابسامانهایندیگرکاربرد•
ارکچیکمجالتبهجستجوکردنمحدودونظرموردمجلهومقالهموضوعانتخابوصفحهباالیدرگزینهدواینبهمراجعهباکهاستشده

Impactیاوخاص factorیاوCiteScoreیافتدستنظرموردمجالتفهرستبهتوانمیخاص.



و چه منابعی در سامانه منبع یاب قابل جستج
است؟

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

 مجالت با دسترسی رایگان(Open Access)

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



دسته بندی منابع در سامانه منبع یاب



در سامانه منبع : دسترسی به متن کامل مقاالت
یاب

.نماییدجستجورامجلهعنوان.1•

.کنیدکلیک-مجلهعنواننهوPublisherرویبرعنوانیافتنازپس.2•

Allصفحه،میانیقسمتاروندرBrowseرویبارکلیاکباشده،بازجدیدصفحهدر.3• Issuesکنیدانتخابرا.

انتخابوآنرویبرکلیکباکهکرد،خواهیدمشاهدهرامجلهشدهخریداریهایVolumeلیستمراحل،اینانجامبا.4•
Issueودسترسدرخاصشمارهآنمقاالتلیستنظر،موردPDFبودخواهددانلودقابلهاآن.



معرفی چند شاخص ارزیابی مجالت درسامانه 
منبع یاب

•SNIP

.سنجدمیموضوعیحوزهیکدریافتیاستناداتکلاساسبراستنادبهدادنوزنبارااستنادتأثیرمیزان•

.باشدتهداشبیشتریارزشدیگرموضوعیحوزهیکبهنسبتموضوعیحوزهیکدرتواندمیاستنادیکتأثیراینبنابر•

•SJR

:استدخیلفاکتوردوآنیمحاسبهدرکهاستپژوهشی-علمیهایژورنالبرایمقیاسی•

.کندمیدریافتژورنالیککههاییسایتیشنتعداد-1•

.دهندمیسایتمجلهاینمقاالتبهکههاییژورنالپرستیژیااهمیت-2•



معرفی چند شاخص ارزیابی مجالت درسامانه 
منبع یاب

•Cited score:رقیبنوعیبهimpact factorاست.
بهیراخسالسهمقاالتتعدادبراخیرسالسهمقاالتبهاستناداتتقسیمازاسکورسایت•

.آیدمیدست

سالهایمقاالتکهاستنادهاییتعدادتقسیماز2015سالدرxاسکورنشریهسایتمثال•
درنشریهاینمقاالتتعدادبرکردهدریافت2015سالدرنشریهاین2011،2012،2013

.میآیددستبهفوقسالسه



ژوهشی این سامانه مطابق تخصص پژوهشی، محققان علوم پزشکی طراحی و قابلیت شناسایی افراد خبره و توانمند در زمینه  های پ
را PubMedدر پایگاه اطالعاتی و کلیدواژه  های مقاالت( Mesh)مختلف را براساس کلید واژه  های سرعنوان های موضوعی پزشکی 

. دارد

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



سامانه خبره یاب پژوهش. 12
HTTP://ESID.RESEARCH.AC.IR/



بانک اطالعات طرح های تحقیقاتی علوم **
**پزشکی کشور

یقاتیتحقهایطرحرصدهدفباکشورپزشکیعلومتحقیقاتیهایطرحاطالعاتبانک•
طریقازهاهزینهمدیریتها،طرحمالیمدیریتها،دانشگاهانجامدستدروشدهانجام

هایطرحانجامطریقازافزاییهمتکراری،تحقیقاتیهایطرحانجامازجلوگیری
ژوهش،پدراخالقاصولاعمالوانجامحسنبرنظارتوسازیشبکهومشترکتحقیقاتی

هایطرحتمامیاطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.استشدهسازیپیادهوطراحی
هاطرحنایرویبرعالیهنظارتامکانوبودهکشورپزشکیعلومهایدانشگاهتحقیقاتی

.کندمیفراهممتمرکزصورتبهرا

.گرفتخواهدقراردسترسدروشدهنهاییزودیبهسامانهاین•



در صورتی که در هنگام استفاده از سامانه ها با مشکلی مواجه شدید میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

08642343395 طالب حقیقی 117داخلی


