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نظام نوین اطالعات پژوهش های "سامانه است که تحت عنوان ۱۱عنوان مجموعه ای از " نوپا•

این. از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت راه اندازی شده است"پزشکی ایران

مجموعه، به صورت یک جا می تواند نیازهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه

.هدعلوم پزشکی را مرتفع کند و اطالعات طبقه بندی شده و یکپارچه ای در اختیار آنها قرار د

سامانه منبع یاب.۱•

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی.۲•
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:سامانه منبع یاب•

کدام همیشه این مشکل برای پژوهشگران وجود داشته است که یک مجله و یا کتاب خاص را در سایت•

تراک ناشر و در کدام آدرس می توانند بازیابی کنند و اساسا آیا مجله مربوطه، در فهرست مجالت مورد اش

.وزارت بهداشت هست یا خیر

ن این سامانه به هدف فراهم سازی دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به آخری•

و در این سامانه مجالت، کتب. منابع اطالعاتی علمی، پژوهشی، درمانی و آموزشی راه اندازی شده است

ی می شود، منابع الکترونیک معتبر علمی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خریدار

.جمع آوری شده است

ده ها حاصل این جمع آوری دسترسی به بیش از هزاران مجله و مقاله، کتاب، فیلم و تصویر، راهنما و•

یرد و هر اکثر این منابع در قالب خرید از ناشرین مختلف بین المللی صورت می گ. بانک اطالعاتی است

ن خود ناشر در وب سایت خود، دسترسی به تعدادی عنوان مجله، کتاب و یا منبع دیگر را برای کاربرا

.فراهم می کند

و با امکان سامانه منبع یاب فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت را دارد •

.جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت یک ناشر خاص را فراهم می کند

این سامانه با ارائه شاخص های ارزیابی مجالت، این امکان را برای پژوهشگران از طرف دیگر، •

.فراهم کرده است تا مجله مناسب برای انتشار مقاله خود را جستجو، بازیابی و انتخاب کنند







ب مجله استفاده کنیدبا کلیک بر روی عنوان مجله وارد سایت مجله شده و می توانید از مطال



سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی•

این سامانه دانشگاه های علوم پزشکی بر در راه اندازی شد و 94این سامانه در سال •

ه ای بندی شده اند و سامانه امکان دریافت خروجی های مختلف مقایسرتبه شاخص  ۱۱اساس 

.را نیز فراهم می کند

:این شاخص ها عبارتند از•

استناد به ازای مقاله، خود استنادی ، H-Index،H5-Indexمقاالت، استنادات،•

درصد برتر ۱۰دانشگاهی، درصد مقاالت بین المللی، مقاالت بین المللی، مقاالت 

(Citescore) درصد برتر ۱۰، مقاالت(SNIP ) درصد برتر ۱۰و مقاالت(SJR.)

ر نام و این سامانه امکانی را فراهم کرده است که مخاطبان بتوانند بر اساس سال، فیلت•

 ای نیز حذف خود استنادی ای دانشگاه نتایج مختلف به دست آورند و همچنین به آمار مقایسه

.دست یابند

در حال حاضر و بر اساس کل شاخص های ذکر شده دانشگاه علوم پزشکی تهران در •

د رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد، پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهی

.بهشتی در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه اول قرار دارند





 رصد کنیدمیتوانید اطالعات مربوط به کرمانشاه و یا هر دانشگاه دیگری را کامال









سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی•

شاخص رتبه بندی شده اند و سامانه امکان فیلتر کردن ۶در این سامانه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس •

و حذف استنادات خود، استنادات و کتب فراهم کرده Google Scholar،Scopusخروجی ها بر اساس مجموعه های

.است

:شاخص رتبه بندی این سامانه عبارتند از۶•

مقاالت•

استنادات•

خود استنادی•

•H-index

•G-index

استناد به ازای مقاله•

.تاین سامانه همچنین امکان دریافت خروجی بر اساس دانشگاه های علوم پزشکی موجود در هر استان را فراهم کرده اس•

لی و رشته جستجوی اساتید بر اساس دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتی، مرتبه علمی، گروه تخصصی، مقطع تحصی•

.تحصیلی از دیگر امکانات این سامانه است

مقاله و ۵۷۷در حال حاضر و بر اساس کل شاخص های ذکر شده دکتر رضا ملک زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران با •

.رتبه اول اساتید دانشگاه های علوم پزشکی را به خود اختصاص داده استH-index ۷۶استناد و۵۳هزار و ۴۲





دات علمی آنها را ببینیدمیتوانید با کلیک بروی کرمانشاه آمار اساتید کرمانشاه و وضعیت تولی









(G-INDEX)شاخص جی -

یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت 

برای تکمیل عملکرد Gشاخص۲۰۰۶در سال . پراستناد است

ام اگه و رفع این ضعف توسط دانشمندی بلژیکی به نHشاخص

در این شاخص بر خالف شاخص هرش به مقاالتی. معرفی شد

.  ی شودکه بیشتر مورد استناد قرار می گیرد وزن بیشتری داده م

-Gدر می یابیم که میزانG-INDEXمحاسبهبه نحوه توجه با 
INDEXهیچ وقت کمتر ازH-INDEX بلکه بیشتر استبودنخواهد.



بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم پزشکی•

اژه، این بانک امکان جستجوی پایان نامه های علوم پزشکی را بر اساس کلید و•

یلی دانشجو، استاد مشاور، استاد راهنما، رشته تحصیلی، سال دفاع و مقطع تحص

.فراهم کرده است

 های همچنین امکان دست یابی به پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی استان•

.مختلف نیز فراهم است

امه این بانک اطالعاتی چکیده هر پایان نامه را به همراه اطالعات اصلی پایان ن•

.در اختیار مخاطب قرار می دهد

نما و همچنین امکان دریافت گزارش آماری بر اساس دانشگاه، دانشکده، استاد راه•

.مشاور و کلید واژه فراهم است











بانک مقاالت پزشکی ایران و سامانه نشریات•

، ISSNدر این بانک، اطالعات کامل مجالت پژوهشی مصوب وزارت بهداشت شامل عنوان، •
تاریخ ناشر مجله،آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و

.اعتبار، موضوع و بانک های اطالعاتی نمایه  کننده مجله، درج شده است

عنوان مجله علمی پژوهشی کشور در حوزه وزارت ۴۰۰درحال حاضر اطالعات بیش از •

.بهداشت، در این بانک موجود و قابل بازیابی لحظه ای است

الت این سامانه هوشمند، نشریات علوم پزشکی کشور را به طور روزانه از طریق وب سایت مج•

علوم پزشکی کشور رصد و اطالعات آخرین شماره منتشر شده و مقاالت آن ها را استخراج و در

.بانک های اطالعاتی مربوطه ثبت می کند

پزشکی این سامانه مبنای سنجش و احراز اعتبار، رتبه و بانک اطالعاتی نمایه کننده مجالت علوم•

.کشور است





ددر اینجا میتوانید مشخصات مجالت کرمانشاه و یا شهرهای دیگر را ببنی



در این بانک شما میتوانید مقاالت داخلی رشته های بالینی را ببنید



مثال از سرچ مقاالت یک نویسنده خاص





سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی•

ده امکان نمایش و دسترسی سریع به اطالعات به روز کتاب های منتشر شاین سامانه •

.توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور را فراهم می کند

از جمله اینکه اطالعات اصلی و به روز. این سامانه دارای قابلیت های مختلفی است•

.کتاب های تالیف و ترجمه دانشگاه های علوم پزشکی را در اختیار مخاطب قرار می دهد

ال نشر، همچنین امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، س

.ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب نیز در این سامانه فراهم است

دیریت و دسترسی به پنل ماستعالم آنالین کتاب های در دست تالیف و ترجمه دانشگاه ها •

.تسیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاه ها از دیگر قابلیت های این بانک اطالعاتی اس





وع،سال میتوانید عنوان خاصی را جستجو کنید و یا در قسمت فیلتر دانشگاه،موض

انتشار،نوع کتاب، قالب و یا زبان کتاب را انتخاب کنید



کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور•

هزار عنوان مجله، ۸۰ابزار جستجو و دسترسی به اطالعات بیش از این سامانه•

.کتاب و راهنمای علوم پزشکی را در اختیار قرار می دهد

در این سامانه مجالت و کتاب های رشته های مختلف علوم پزشکی در دسترس•

.است و مجله مناسب برای انتشار مقاله قابل جستجوست

.این سامانه همچنین شاخص های علم سنجی مجالت را بررسی کنید•



صفحه اصلی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی



سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سالمت•

.اخبار حاصل از تحقیقات نظام سالمت را منتشر می کنداین پایگاه اطالع رسانی، •

هدف از راه اندازی این سامانه انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش های •

ای این یکی از کارکرده. و با دسته بندی های مناسب استسریعسالمت کشور به روشی صحیح،

خبار از طریق انتقال پیام و او سایر ذینفعان جامعه ، برقراری ارتباط بین محققان و مردمسامانه

.استمنتج از طرح های تحقیقاتی

اف انتقال دانش تولید شده حاصل از طرح های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از اهد•

و همچنین افزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان. راه اندازی این پایگاه است

اف این سیاستگزاران و ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی از نتایج پژوهش های علوم پزشکی از دیگر اهد

.پایگاه ذکر شده است





نمونه ای از یک طرح تحقیقاتی



سامانه معرفی مجالت نامعتبر و جعلی•

ته که البنشریه نامعتبر و جعلی معرفی شده است۱۸۰هزار و ۲در این سامانه •

.تمام مجالت نامعتبر موجود را در بر نمی گیردطبق اعالم خود سامانه 

دن عدم وجود مجله ای در این فهرست، الزامان به دلیل معتبر بوبه این معنی که •

.وجود مجله در این فهرست نشان دهنده نامعتبر بودن آن استاما . آن نیست

رده این سامانه همچنین امکان پیشنهاد مجله نامعتبر را برای مخاطبان فراهم ک•

.است





بودن مجله عنوان مجله مورد نظر را میتوانید در این سایت سرچ کنید و از معتبر 

مطمئن شوید



کنیدمیتوانید در این پایگاه افراد خبره را در هر موضوع خاص  را بازیابی



برای مثال افراد خبره در موضوع جراحی قلب





سامانه مشابهت یاب





از حسن توجه شما 

سپاسگزارم













(G-INDEX)شاخص جی -

یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت 

برای تکمیل عملکرد Gشاخص۲۰۰۶در سال . پراستناد است

ام اگه و رفع این ضعف توسط دانشمندی بلژیکی به نHشاخص

در این شاخص بر خالف شاخص هرش به مقاالتی. معرفی شد

.  ی شودکه بیشتر مورد استناد قرار می گیرد وزن بیشتری داده م

-Gدر می یابیم که میزانG-INDEXمحاسبهبه نحوه توجه با 
INDEXهیچ وقت کمتر ازH-INDEX بلکه بیشتر استبودنخواهد.



از حسن توجه شما 

سپاسگزارم


