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َ ای اص " ًْپب• ًظبم ًْیي اطالػبت پژُّؼ ُبی "عبهبًَ اعت کَ تست ػٌْاى  ۱۱ػٌْاى هدوْػ

ایي . اص عْی هؼبًّت تسقیقبت ّ فٌبّسی ّصاست ثِذاؽت ساٍ اًذاصی ؽذٍ اعت  "پضؽکی ایشاى

هدوْػَ، ثَ فْست یک خب هی تْاًذ ًیبصُبی پژُّؾی داًؾدْیبى، اعبتیذ ّ پژُّؾگشاى زْصٍ 

َ ای دس اختیبس آًِب قشاس دُذ  .ػلْم پضؽکی سا هشتفغ کٌذ ّ اطالػبت طجقَ ثٌذی ؽذٍ ّ یکپبسچ

 عبهبًَ هٌجغ یبة.۱•

 عبهبًَ ػلن عٌدی داًؾگبٍ ُبی پضؽکی.۲•

 عبهبًَ هؾبثِت یبة.۳•

 عبهبًَ ػلن عٌدی اػضبی ُیبت ػلوی.۴•

َ ُبی داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی.۵•  عبهبًَ پبیبى ًبه

 ثبًک اطالػبت هقبالت پضؽکی ایشاى.۶•

 کتبثخبًَ هلی دیدیتبل پضؽکی کؾْس.۷•

 (هذاد) پضؽکیعبهبًَ هذیشیت اًتؾبسات داًؾگبٍ ُبی ػلْم .۸•

 عبهبًَ ًؾشیبت ػلوی پژُّؾی پضؽکی.۹•

 خؼلیّ ؼتجش هًبعبهبًَ هؼشفی هدالت .۱۰•

 عبهبًَ اًتؾبس ًتبیح ّ اخجبس پژُّؼ ُبی عالهت. 11•

 



 :ساهاًَ هٌثغ یاب•

ُویؾَ ایي هؾکل ثشای پژُّؾگشاى ّخْد داؽتَ اعت کَ یک هدلَ ّ یب کتبة خبؿ سا دس عبیت کذام •

ًبؽش ّ دس کذام آدسط هی تْاًٌذ ثبصیبثی کٌٌذ ّ اعبعب آیب هدلَ هشثْطَ، دس فِشعت هدالت هْسد اؽتشاک 

 .ّصاست ثِذاؽت ُغت یب خیش

ایي عبهبًَ ثَ ُذف فشاُن عبصی دعتشعی اػضبی ُیبت ػلوی، داًؾدْیبى ّ پژُّؾگشاى ثَ آخشیي •

دس ایي عبهبًَ هدالت، کتت ّ . هٌبثغ اطالػبتی ػلوی، پژُّؾی، دسهبًی ّ آهْصؽی ساٍ اًذاصی ؽذٍ اعت

هٌبثغ الکتشًّیک هؼتجش ػلوی کَ اص عْی هؼبًّت تسقیقبت ّ فٌبّسی ّصاست ثِذاؽت خشیذاسی هی ؽْد، 

 .خوغ آّسی ؽذٍ اعت

زبفل ایي خوغ آّسی دعتشعی ثَ ثیؼ اص ُضاساى هدلَ ّ هقبلَ، کتبة، فیلن ّ تقْیش، ساٌُوب ّ دٍ ُب •

اکثش ایي هٌبثغ دس قبلت خشیذ اص ًبؽشیي هختلف ثیي الوللی فْست هی گیشد ّ ُش . ثبًک اطالػبتی اعت

ًبؽش دس ّة عبیت خْد، دعتشعی ثَ تؼذادی ػٌْاى هدلَ، کتبة ّ یب هٌجغ دیگش سا ثشای کبسثشاى خْد 

 .فشاُن هی کٌذ

ّ ثب اهکبى ساهاًَ هٌثغ یاب فِرست کاهل ّ تَ رّز هٌاتغ هْرد اشتراک ّزارت تِذاشت را دارد •

 .خغتدْی لغتی، ثبصیبثی الفجبیی ّ هْضْػی هدالت یک ًبؽش خبؿ سا فشاُن هی کٌذ

ایي ساهاًَ تا ارائَ شاخض ُای ارزیاتی هجالت، ایي اهکاى را ترای پژُّشگراى اص طشف دیگش، •

 .فراُن کردٍ است تا هجلَ هٌاسة ترای اًتشار هقالَ خْد را جستجْ، تازیاتی ّ اًتخاب کٌٌذ

 



 



 



ت هدلَ اعتفبدٍ کٌیذثب کلیک ثش سّی ػٌْاى هدلَ ّاسد عبیت هدلَ ؽذٍ ّ هی تْاًیذ اص هطبل  

 



ٍ ُای ػلْم پسشکی•  ساهاًَ ػلن سٌجی داًشگا

ایي عبهبًَ داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی ثش دس ساٍ اًذاصی ؽذ ّ  94ایي عبهبًَ دس عبل •

ـ   ۱۱اعبط  َ ای ستجَ ؽبخ ثٌذی ؽذٍ اًذ ّ عبهبًَ اهکبى دسیبفت خشّخی ُبی هختلف هقبیغ

 .سا ًیض فشاُن هی کٌذ

ـ ُب ػجبستٌذ اص•  :ایي ؽبخ

اعتٌبد ثَ اصای هقبلَ، خْد اعتٌبدی ، H-Index ، H5-Index هقبالت، اعتٌبدات،•

دسفذ ثشتش  ۱۰داًؾگبُی، دسفذ هقبالت ثیي الوللی، هقبالت ثیي الوللی، هقبالت 

(Citescore) دسفذ ثشتش  ۱۰، هقبالت(SNIP ) دسفذ ثشتش  ۱۰ّ هقبالت(SJR.) 

ایي عبهبًَ اهکبًی سا فشاُن کشدٍ اعت کَ هخبطجبى ثتْاًٌذ ثش اعبط عبل، فیلتش ًبم ّ •

َ ای ًیض  ززف خْد اعتٌبدی ای داًؾگبٍ ًتبیح هختلف ثَ دعت آّسًذ ّ ُوچٌیي ثَ آهبس هقبیغ

 .دعت یبثٌذ

ـ ُبی رکش ؽذٍ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى دس • دس زبل زبضش ّ ثش اعبط کل ؽبخ

ستجَ اّل داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی قشاس داسد، پظ اص آى داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ؽِیذ 

 .ثِؾتی دس ستجَ دّم ّ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ؽیشاص دس ستجَ اّل قشاس داسًذ

 



 



  سفذ کٌیذهیتْاًیذ اطالػبت هشثْط ثَ کشهبًؾبٍ ّ یب ُش داًؾگبٍ دیگشی سا کبهال

 



 



 



 



 ساهاًَ ػلن سٌجی اػضای ُیات ػلوی•

ؽبخـ ستجَ ثٌذی ؽذٍ اًذ ّ عبهبًَ اهکبى فیلتش کشدى  ۶دس ایي عبهبًَ اعبتیذ داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی ثش اعبط •

َ ُبی ّ ززف اعتٌبدات خْد، اعتٌبدات ّ کتت فشاُن کشدٍ   Google Scholar ،Scopus خشّخی ُب ثش اعبط هدوْػ

 .اعت

 :ؽبخـ ستجَ ثٌذی ایي عبهبًَ ػجبستٌذ اص ۶•

 هقبالت•

 اعتٌبدات•

 خْد اعتٌبدی•

•H-index 

•G-index 

 اعتٌبد ثَ اصای هقبلَ•

 .ایي عبهبًَ ُوچٌیي اهکبى دسیبفت خشّخی ثش اعبط داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی هْخْد دس ُش اعتبى سا فشاُن کشدٍ اعت•

خغتدْی اعبتیذ ثش اعبط داًؾگبٍ، داًؾکذٍ، هشکض تسقیقبتی، هشتجَ ػلوی، گشٍّ تخققی، هقطغ تسقیلی ّ سؽتَ •

 .تسقیلی اص دیگش اهکبًبت ایي عبهبًَ اعت

ـ ُبی رکش ؽذٍ دکتش سضب هلک صادٍ اص داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى ثب • هقبلَ ّ  ۵۷۷دس زبل زبضش ّ ثش اعبط کل ؽبخ

 .ستجَ اّل اعبتیذ داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی سا ثَ خْد اختقبؿ دادٍ اعت H-index ۷۶ اعتٌبد ّ ۵۳ُضاس ّ  ۴۲

 



 



ذات ػلوی آًِب سا ثجیٌیذهیتْاًیذ ثب کلیک ثشّی کشهبًؾبٍ آهبس اعبتیذ کشهبًؾبٍ ّ ّضؼیت تْلی  

 



 



 





 (G-INDEX)شاخض جی  -

یکی دیگش اص ضؼف ُبی ؽبخـ اچ، ًبدیذٍ گشفتي هقبالت 

ثشای تکویل ػولکشد  G ؽبخـ ۲۰۰۶دس عبل . پشاعتٌبد اعت

ّ سفغ ایي ضؼف تْعظ داًؾوٌذی ثلژیکی ثَ ًبم اگَ  H ؽبخـ

دس ایي ؽبخـ ثش خالف ؽبخـ ُشػ ثَ هقبالتی . هؼشفی ؽذ

.  کَ ثیؾتش هْسد اعتٌبد قشاس هی گیشد ّصى ثیؾتشی دادٍ هی ؽْد

-G دس هی یبثین کَ هیضاى G-INDEX هسبعجَثَ ًسٍْ تْخَ ثب 
INDEX ُیچ ّقت کوتش اص H-INDEX  ثلکَ ثیؾتش اعت ثْدًخْاُذ. 

 



َ ُای ػلْم پسشکی•  تاًک اطالػاتی پایاى ًاه

َ ُبی ػلْم پضؽکی سا ثش اعبط کلیذ ّاژٍ، • ایي ثبًک اهکبى خغتدْی پبیبى ًبه

داًؾدْ، اعتبد هؾبّس، اعتبد ساٌُوب، سؽتَ تسقیلی، عبل دفبع ّ هقطغ تسقیلی 

 .فشاُن کشدٍ اعت

َ ُبی داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی اعتبى ُبی • ُوچٌیي اهکبى دعت یبثی ثَ پبیبى ًبه

 .هختلف ًیض فشاُن اعت

ایي ثبًک اطالػبتی چکیذٍ ُش پبیبى ًبهَ سا ثَ ُوشاٍ اطالػبت افلی پبیبى ًبهَ •

 .دس اختیبس هخبطت قشاس هی دُذ

ُوچٌیي اهکبى دسیبفت گضاسػ آهبسی ثش اعبط داًؾگبٍ، داًؾکذٍ، اعتبد ساٌُوب ّ •

 .هؾبّس ّ کلیذ ّاژٍ فشاُن اعت

 



 



 



 



 



 تاًک هقاالت پسشکی ایراى ّ ساهاًَ ًشریات•

، ISSNدس ایي ثبًک، اطالػبت کبهل هدالت پژُّؾی هقْة ّصاست ثِذاؽت ؽبهل ػٌْاى، •
ًبؽش هدلَ، تبسیخ   آدسط ّة، آدسط ایویل، آدسط پغتی، ًبم فبزت اهتیبص، هذیشهغئْل، عشدثیش ّ

َ  کٌٌذٍ هدلَ، دسج ؽذٍ اعت  .اػتجبس، هْضْع ّ ثبًک ُبی اطالػبتی ًوبی

ػٌْاى هدلَ ػلوی پژُّؾی کؾْس دس زْصٍ ّصاست  ۴۰۰دسزبل زبضش اطالػبت ثیؼ اص •

َ ای اعت  .ثِذاؽت، دس ایي ثبًک هْخْد ّ قبثل ثبصیبثی لسظ

ایي عبهبًَ ُْؽوٌذ، ًؾشیبت ػلْم پضؽکی کؾْس سا ثَ طْس سّصاًَ اص طشیق ّة عبیت هدالت •

ػلْم پضؽکی کؾْس سفذ ّ اطالػبت آخشیي ؽوبسٍ هٌتؾش ؽذٍ ّ هقبالت آى ُب سا اعتخشاج ّ دس 

 .ثبًک ُبی اطالػبتی هشثْطَ ثجت هی کٌذ

ایي عبهبًَ هجٌبی عٌدؼ ّ ازشاص اػتجبس، ستجَ ّ ثبًک اطالػبتی ًوبیَ کٌٌذٍ هدالت ػلْم پضؽکی •

 .کؾْس اعت

 



 



ذدس ایٌدب هیتْاًیذ هؾخقبت هدالت کشهبًؾبٍ ّ یب ؽِشُبی دیگش سا ثجٌی  

 



 دس ایي ثبًک ؽوب هیتْاًیذ هقبالت داخلی سؽتَ ُبی ثبلیٌی سا ثجٌیذ

 



 هثبل اص عشچ هقبالت یک ًْیغٌذٍ خبؿ

 



 



ٍ ُای ػلْم پسشکی•  ساهاًَ هذیریت اًتشارات داًشگا

اهکاى ًوایش ّ دسترسی سریغ تَ اطالػات تَ رّز کتاب ُای هٌتشر شذٍ ایي عبهبًَ •

 .تْعظ داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی کؾْس سا فشاُن هی کٌذ

اص خولَ ایٌکَ اطالػبت افلی ّ ثَ سّص . ایي عبهبًَ داسای قبثلیت ُبی هختلفی اعت•

.  کتبة ُبی تبلیف ّ تشخوَ داًؾگبٍ ُبی ػلْم پضؽکی سا دس اختیبس هخبطت قشاس هی دُذ

ُوچٌیي اهکبى اًدبم خغتدْی عبدٍ ّ پیؾشفتَ کتبة ثش اعبط ػٌْاى، ًْیغٌذٍ، عبل ًؾش، 

 .ًبؽش، ؽبثک، ّیشایؼ ّ ًْع کتبة ًیض دس ایي عبهبًَ فشاُن اعت

ٍ ُا • ّ دعتشعی ثَ پٌل هذیشیت استؼالم آًالیي کتاب ُای در دست تالیف ّ ترجوَ داًشگا

 .عیغتن ّیژٍ اداسٍ اًتؾبسات داًؾگبٍ ُب اص دیگش قبثلیت ُبی ایي ثبًک اطالػبتی اعت

 



 



ْع،عبل هیتْاًیذ ػٌْاى خبفی سا خغتدْ کٌیذ ّ یب دس قغوت فیلتش داًؾگبٍ،هْض

 اًتؾبس،ًْع کتبة، قبلت ّ یب صثبى کتبة سا اًتخبة کٌیذ

 



 کتاتخاًَ هلی دیجیتال پسشکی کشْر•

ُضاس ػٌْاى هدلَ،  ۸۰اثضاس خغتدْ ّ دعتشعی ثَ اطالػبت ثیؼ اص   ایي عبهبًَ•

 .کتبة ّ ساٌُوبی ػلْم پضؽکی سا دس اختیبس قشاس هی دُذ

َ ُبی هختلف ػلْم پضؽکی دس دعتشط • دس ایي عبهبًَ هدالت ّ کتبة ُبی سؽت

 .اعت ّ هدلَ هٌبعت ثشای اًتؾبس هقبلَ قبثل خغتدْعت

ـ ُبی ػلن عٌدی هدالت سا ثشسعی کٌیذ•  .ایي عبهبًَ ُوچٌیي ؽبخ

 



 ففسَ افلی کتبثخبًَ هلی دیدیتبل پضؽکی

 



 ساهاًَ اًتشار ًتایج ّ اخثار پژُّش ُای سالهت•

 .اخثار حاطل از تحقیقات ًظام سالهت را هٌتشر هی کٌذایي پبیگبٍ اطالع سعبًی، •

ُذف اص ساٍ اًذاصی ایي عبهبًَ اًتؾبس عشیغ اخجبس هغتٌذ ّ هجتٌی ثش ؽْاُذ اص پژُّؼ ُبی •

یکی اص کبسکشدُبی ایي . ّ ثب دعتَ ثٌذی ُبی هٌبعت اعت  عشیغ  عالهت کؾْس ثَ سّؽی فسیر،

از طریق اًتقال پیام ّ اخثار ّ عبیش ریٌفؼبى خبهؼَ  ، ترقراری ارتثاط تیي هحققاى ّ هردمعبهبًَ

 .اعت هٌتج از طرح ُای تحقیقاتی

ٍ ُای ػلْم پسشکی کشْر از اُذاف • اًتقال داًش تْلیذ شذٍ حاطل از طرح ُای پژُّشی داًشگا

ُوچٌیي افضایؼ تؼبهل ثیي هسققبى ّ خبهؼَ، تقوین گیشًذگبى ّ . راٍ اًذازی ایي پایگاٍ است

عیبعتگضاساى ّ استقبء آگبُی ّ اطالع سعبًی اص ًتبیح پژُّؼ ُبی ػلْم پضؽکی اص دیگش اُذاف ایي 

 .پبیگبٍ رکش ؽذٍ اعت

 



 



 ًوًَْ ای اص یک طشذ تسقیقبتی

 



 ساهاًَ هؼرفی هجالت ًاهؼتثر ّ جؼلی•

کَ الجتَ  ًشریَ ًاهؼتثر ّ جؼلی هؼرفی شذٍ است ۱۸۰ُسار ّ  ۲در ایي ساهاًَ •

 .توام هجالت ًاهؼتثر هْجْد را در تر ًوی گیردطجق اػالم خْد عبهبًَ 

َ ای در ایي فِرست، الساهاى تَ دلیل هؼتثر تْدى ثَ ایي هؼٌی کَ • ػذم ّجْد هجل

 .ّجْد هجلَ در ایي فِرست ًشاى دٌُذٍ ًاهؼتثر تْدى آى استاهب . آى ًیست

ایي عبهبًَ ُوچٌیي اهکبى پیؾٌِبد هدلَ ًبهؼتجش سا ثشای هخبطجبى فشاُن کشدٍ •

 .اعت

 



 



ثْدى هدلَ ػٌْاى هدلَ هْسد ًظش سا هیتْاًیذ دس ایي عبیت عشچ کٌیذ ّ اص هؼتجش 

 هطوئي ؽْیذ

 



کٌیذ هیتْاًیذ در ایي پایگاٍ افراد خثرٍ را در ُر هْضْع خاص  را تازیاتی  

 



 ترای هثال افراد خثرٍ در هْضْع جراحی قلة

 



 



 ساهاًَ هشاتِت یاب
 



 



از حسي تْجَ شوا 

 سپاسگسارم



 



 



 



 





 (G-INDEX)شاخض جی  -

یکی دیگش اص ضؼف ُبی ؽبخـ اچ، ًبدیذٍ گشفتي هقبالت 

ثشای تکویل ػولکشد  G ؽبخـ ۲۰۰۶دس عبل . پشاعتٌبد اعت

ّ سفغ ایي ضؼف تْعظ داًؾوٌذی ثلژیکی ثَ ًبم اگَ  H ؽبخـ

دس ایي ؽبخـ ثش خالف ؽبخـ ُشػ ثَ هقبالتی . هؼشفی ؽذ

.  کَ ثیؾتش هْسد اعتٌبد قشاس هی گیشد ّصى ثیؾتشی دادٍ هی ؽْد

-G دس هی یبثین کَ هیضاى G-INDEX هسبعجَثَ ًسٍْ تْخَ ثب 
INDEX ُیچ ّقت کوتش اص H-INDEX  ثلکَ ثیؾتش اعت ثْدًخْاُذ. 

 



از حسي تْجَ شوا 

 سپاسگسارم


