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ھای پزشکی  نظام نوین اطالعات پژوھش"سامانھ است کھ تحت عنوان  ١١ای از  عنوان مجموعھ سامانھ نوپا

این مجموعھ، بھ صورت یک جا . از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت راه اندازی شده است   "ایران

و پژوھشگران حوزه علوم پزشکی را مرتفع کند و اطالعات طبقھ بندی  تواند نیازھای پژوھشی دانشجویان، اساتید می

  .اي در اختیار آنھا قرار دھد شده و یکپارچھ

  :ھا عبارتند از این سامانھ

  سامانھ منبع یاب.١

  ھای پزشکی سامانھ علم سنجی دانشگاه.٢

  سامانھ مشابھت یاب.٣

  سامانھ علم سنجی اعضای ھیات علمی.۴

  ھای علوم پزشکی ھای دانشگاه نامھسامانھ پایان .۵

  بانک اطالعات مقاالت پزشکی ایران.۶

  کتابخانھ ملی دیجیتال پزشکی کشور.٧

  ھای علوم پزشکی سامانھ مدیریت انتشارات دانشگاه.٨

  سامانھ نشریات علمی پژوھشی پزشکی.٩
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  سامانھ معرفی مجالت ناعتبر و جعلی.١٠

 ھای سالمت پژوھشسامانھ انتشار نتایج و اخبار .١١

  

  

  سامانھ منبع یاب

ھمیشھ این مشکل برای پژوھشگران وجود داشتھ است کھ یک مجلھ و یا کتاب خاص را در سایت کدام ناشر و در 

توانند بازیابی کنند و اساسا آیا مجلھ مربوطھ، در فھرست مجالت مورد اشتراک وزارت بھداشت ھست  کدام آدرس می

ف فراھم سازی دسترسی اعضای ھیات علمی، دانشجویان و پژوھشگران بھ آخرین منابع این سامانھ بھ ھد .یا خیر

در این سامانھ مجالت، کتب و منابع الکترونیک . اطالعاتی علمی، پژوھشی، درمانی و آموزشی راه اندازی شده است

حاصل  .ري شده استشود، جمع آو معتبر علمي کھ از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بھداشت خریداري مي

. ھا بانک اطالعاتی است این جمع آوری دسترسی بھ بیش از ھزاران مجلھ و مقالھ، کتاب، فیلم و تصویر، راھنما و ده

سایت خود، دسترسي  گیرد و ھر ناشر در وب المللی صورت می اکثر این منابع در قالب خرید از ناشرین مختلف بین

یاب فھرست کامل و بھ  سامانھ منبع.کند نبع دیگر را براي کاربران خود فراھم ميبھ تعدادي عنوان مجلھ، کتاب و یا م

روز منابع مورد اشتراک وزارت بھداشت را دارد و با امکان جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت 

، این امکان را ھای ارزیابی مجالت از طرف دیگر، این سامانھ با ارائھ شاخص .کند یک ناشر خاص را فراھم می

  .برای پژوھشگران فراھم کرده است تا مجلھ مناسب برای انتشار مقالھ خود را جستجو، بازیابی و انتخاب کنند

   

  ھای علوم پزشکی سامانھ علم سنجی دانشگاه

اند و سامانھ امکان دریافت  طبقھ رتبھ بندی شده  شاخص ١١ھای علوم پزشکی بر اساس  در این سامانھ دانشگاه

  .کند ای را نیز فراھم می ھای مختلف مقایسھ وجیخر

  :ھا عبارتند از این شاخص



 

، استناد بھ ازای مقالھ، خود استنادی دانشگاھی، درصد مقاالت بین H-Index ، H۵-index مقاالت، استنادات،

 ١٠و مقاالت ) SNIP(درصد برتر  ١٠، مقاالت )Citescore(درصد برتر  ١٠المللی، مقاالت  المللی، مقاالت بین

  ).SJR(درصد برتر 

ای دانشگاه  این سامانھ امکانی را فراھم کرده است کھ مخاطبان بتوانند بر اساس سال، فیلتر نام و حذف خود استنادی

ھای  در حال حاضر و بر اساس کل شاخص.ای نیز دست یابند نتایج مختلف بھ دست آورند و ھمچنین بھ آمار مقایسھ

ھای علوم پزشکی قرار دارد، پس از آن دانشگاه علوم  وم پزشکی تھران در رتبھ اول دانشگاهذکر شده دانشگاه عل

  .پزشکی شھید بھشتی در رتبھ دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبھ اول قرار دارند

  سامانھ علم سنجی اعضای ھیات علمی 

اند و سامانھ امکان فیلتر کردن  تبھ بندی شدهشاخص ر ۶ھای علوم پزشکی بر اساس  در این سامانھ اساتید دانشگاه

و حذف استنادات خود، استنادات و کتب فراھم    Google Scholar  ،Scopus ھای ھا بر اساس مجموعھ خروجی

  :شاخص رتبھ بندی این سامانھ عبارتند از  6.کرده است

 مقاالت  

 استنادات  

 خود استنادی  

 H-index  

 G-index  

 استناد بھ ازای مقالھ  

ھای علوم پزشکی موجود در ھر استان را فراھم کرده  سامانھ ھمچنین امکان دریافت خروجی بر اساس دانشگاهاین 

جستجوی اساتید بر اساس دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتی، مرتبھ علمی، گروه تخصصی، مقطع تحصیلی و  .است

ھای ذکر شده دکتر رضا  ساس کل شاخصدر حال حاضر و بر ا .رشتھ تحصیلی از دیگر امکانات این سامانھ است

رتبھ اول اساتید  ٧۶ H-index استناد و ۵٣ھزار و  ۴٢مقالھ و  ۵٧٧ملک زاده از دانشگاه علوم پزشکی تھران با 

  .ھای علوم پزشکی را بھ خود اختصاص داده است دانشگاه

  ھای علوم پزشکی بانک اطالعاتی پایان نامھ



 

ھای علوم پزشکی را بر اساس کلید واژه، دانشجو، استاد مشاور، استاد راھنما،  این بانک امکان جستجوی پایان نامھ

ھای  ھای دانشگاه ھمچنین امکان دست یابی بھ پایان نامھ.رشتھ تحصیلی، سال دفاع و مقطع تحصیلی فراھم کرده است

ا بھ ھمراه اطالعات اصلی این بانک اطالعاتی چکیده ھر پایان نامھ ر.ھای مختلف نیز فراھم است علوم پزشکی استان

ھمچنین امکان دریافت گزارش آماری بر اساس دانشگاه، دانشکده، استاد .دھد پایان نامھ در اختیار مخاطب قرار می

  .راھنما و مشاور و کلید واژه فراھم است

   

  بانک مقاالت پزشکی ایران و سامانھ نشریات

بھداشت شامل عنوان، شاپا، آدرس وب، آدرس ایمیل،  در این بانک، اطالعات کامل مجالت پژوھشی مصوب وزارت

ھای اطالعاتی  ناشر مجلھ، تاریخ اعتبار، موضوع و بانک  آدرس پستی، نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و

عنوان مجلھ علمی پژوھشی کشور در حوزه  ۴٠٠درحال حاضر اطالعات بیش از .کننده مجلھ، درج شده است  نمایھ

این سامانھ ھوشمند، نشریات علوم پزشکی کشور .ای است ، در این بانک موجود و قابل بازیابی لحظھوزارت بھداشت

را بھ طور روزانھ از طریق وب سایت مجالت علوم پزشکی کشور رصد و اطالعات آخرین شماره منتشر شده و 

ھ مبنای سنجش و احراز اعتبار، این سامان.کند ھای اطالعاتی مربوطھ ثبت می ھا را استخراج و در بانک مقاالت آن

  .رتبھ و بانک اطالعاتی نمایھ کننده مجالت علوم پزشکی کشور است

   

  ھای علوم پزشکی سامانھ مدیریت انتشارات دانشگاه

ھای علوم پزشکی  ھای منتشر شده توسط دانشگاه این سامانھ امکان نمایش و دسترسی سریع بھ اطالعات بھ روز کتاب

ھای علوم پزشکی را در اختیار  ھای تالیف و ترجمھ دانشگاه اطالعات اصلی و بھ روز کتاب .کند کشور را فراھم می

ھمچنین امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفتھ کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، سال نشر، . دھد مخاطب قرار می

ھای در دست تالیف و ترجمھ  ن کتاباستعالم آنالی .ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب نیز در این سامانھ فراھم است

ھای این بانک اطالعاتی  ھا از دیگر قابلیت ھا و دسترسی بھ پنل مدیریت سیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاه دانشگاه

  .است

  کتابخانھ ملی دیجیتال پزشکی کشور



 

اھنمای علوم پزشکی را ھزار عنوان مجلھ، کتاب و ر ٨٠ابزار جستجو و دسترسی بھ اطالعات بیش از   این سامانھ

ھای مختلف علوم پزشکی در دسترس است و مجلھ  ھای رشتھ در این سامانھ مجالت و کتاب .دھد در اختیار قرار می

  .سنجی مجالت را بررسی کنید ھای علم این سامانھ ھمچنین شاخص .مناسب برای انتشار مقالھ قابل جستجوست

  

  سالمتھای  سامانھ انتشار نتایج و اخبار پژوھش

ھدف از راه اندازی این سامانھ  .کند این پایگاه اطالع رسانی، اخبار حاصل از تحقیقات نظام سالمت را منتشر می

و با دستھ   سریع  ھای سالمت کشور بھ روشی صحیح، انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواھد از پژوھش

قراری ارتباط بین محققان و مردم و سایر ذینفعان جامعھ از یکی از کارکردھای این سامانھ، بر. ھای مناسب است بندی

ھای پژوھشی  انتقال دانش تولید شده حاصل از طرح.ھای تحقیقاتی است طریق انتقال پیام و اخبار منتج از طرح

، ھمچنین افزایش تعامل بین محققان و جامعھ. ھای علوم پزشکی کشور از اھداف راه اندازی این پایگاه است دانشگاه

ھاي علوم پزشکي از دیگر اھداف  رساني از نتایج پژوھش تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران و ارتقاء آگاھی و اطالع

  .این پایگاه ذکر شده است

  سامانھ معرفی مجالت نامعتبر و جعلی

ام مجالت نشریھ نامعتبر و جعلی معرفی شده است کھ البتھ طبق اعالم خود سامانھ تم ١٨٠ھزار و  ٢در این سامانھ 

ای در این فھرست، الزامان بھ دلیل معتبر بودن آن  بھ این معنی کھ عدم وجود مجلھ .گیرد نامعتبر موجود را در بر نمی

این سامانھ ھمچنین امکان پیشنھاد مجلھ  .اما وجود مجلھ در این فھرست نشان دھنده نامعتبر بودن آن است. نیست

  .ستنامعتبر را برای مخاطبان فراھم کرده ا
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