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 ھای علوم پزشکی کشورسنجی اعضای ھیأت علمی دانشگاهسامانھ علم  1.

 http://isid.research.ac.irآدرس اینترنتی 

ھای علوم پزشکی موثرند. این شاخص ھا شامل مقاالت، استنادات، شاخص در رتبھ بندی اساتید دانشگاه 6در این سامانھ 

ھا سامانھ امکان فیلتر کردن خروجیمی باشند. در ضمن این  و استناد بھ ازای مقالھH-index ، G-indexخود استنادی، 

 و حذف استنادات خود، استنادات و کتب فراھم کرده است.  Google Scholar  ،Scopusھای بر اساس مجموعھ

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

 .انھ استتحصیلی از دیگر امکانات این سام

مقالھ و  147از دانشگاه علوم پزشکی سمنان با  علی رشیدی پورھای ذکر شده دکتر در حال حاضر و بر اساس کل شاخص

 .ھای علوم پزشکی را بھ خود اختصاص داده استرتبھ اول اساتید دانشگاه H-index  26استناد و  1896

 سامانھ نشریات علمی پژوھشی علوم پزشکی کشور .2

 http://journals.research.ac.irآدرس اینترنتی 

ھ کامل اطالعات مجالت علمی پژوھشی مصوب وزارت بھداشت، ریات علوم پزشکی کشور با ھدف ارائبانک اطالعات نش

سایت، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، درمان و آموزش پزشکی شامل عنوان، شاپا، آدرس وب

ود و از تاریخ کننده مجلھ این سامانھ را طراحی نم ھای اطالعاتی نمایھسردبیر و ناشر مجلھ، تاریخ اعتبار، موضوع و بانک

عنوان مجلھ علمی پژوھشی کشور  420اندازی گردید. درحال حاضر اطالعات بیش از طور رسمی راهبھ ۱۳۹۶اول خرداد 

 .ای استدر حوزه وزارت بھداشت، در این بانک موجود و قابل بازیابی لحظھ

 

 ھای علوم پزشکی کشورسامانھ مدیریت انتشارات و کتب (مداد) دانشگاه.  3

 http://books.research.ac.ir رس اینترنتیآد

ھای علوم ھای منتشر شده دانشگاهروز کتاببا ھدف نمایش و دسترسی سریع بھ اطالعات بھ ۱۳۹۵سامانھ مداد در سال 

پزشکی کشور توسط مرکز توسعھ و ھماھنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت 

 .سازی و اجرا شدطراحی، پیاده

 .ھای زیر استاین سامانھ دارای امکانات و قابلیت
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 ھای علوم پزشکیھای تالیف و ترجمھ دانشگاهروز کتابارایھ اطالعات اصلی و بھ . 

 امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفتھ کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، سال نشر، ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب     ·

 ھاھای در دست تالیف و ترجمھ دانشگاهاستعالم آنالین کتاب    ·

سامانھ مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) شامل کتب منتشر شده در دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور است. این سامانھ در 

اطالعات برگیرنده اطالعات تمام کتب منتشر شده دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور از ابتدا تا کنون است. در حال حاضر 

 ه است.سامانھ درج شد این ب دراعنوان کت 6600بیش از 

پس از جستجوی کتاب ھا در این بانک اطالعاتی، در سمت راست صفحھ کتب بازیابی شده، ستون فیلتر نمایان می شود کھ 

 از طریق آن می توانید نتایج بازیابی شده را بھ نام دانشگاه، موضوع، سال انتشار، نوع کتاب و... محدود نمایید.

عنوان آن در صفحھ بعد می توانید اطالعات کلی کتاب شامل عنوان،  پس از جستجوی کتاب مورد نظر و کلیک برروی

 شابک، نویسندگان، اندازه و شمارگان کتاب، موضوع ، سرفصل مطالب، عکس روی جلد و ... را مشاھده فرمایید.

 ھای علوم پزشکی کشورنامھسامانھ پایان .4

 http://thesis.research.ac.ir آدرس اینترنتی

ھای علوم پزشکی نامھھای علوم پزشکی کشور بھ عنوان بانک جامع و روزآمد پایاننامھرسانی پایانسامانھ جامع اطالع

 .دھدھ میرا بھ جامعھ علوم پزشکی کشور ارائھا نامھکشور است کھ خدمات جستجوی پایان

مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه ھای در انجام شده ھای پایان نامھ  ،بانک اطالعات پایان نامھ ھای علوم پزشکی کشور

نام پدیدآور،  شما می توانید پایان نامھ موردنظر خود را براساس. را پوشش می دھد علوم پزشکی کشور از ابتدا تاکنون

جستجو کرده و چکیده پایان  thesis.Research.ac.irعنوان، کلید واژه، استاد مشاور و استاد راھنما و غیره در آدرس 

 نامھ را مشاھده نمایید.

 نکتھ: در این سامانھ امکان محدود کردن نتایج براساس سال دفاع و مقطع تحصیلی نیز وجود دارد.

 

 اعالم مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بھداشت سامانھ  5.

 http://blacklist.research.ac.ir آدرس اینترنتی

نامعتبر و جعلی صورت آنالین لیست مجالت منظور جلوگیری از سوء استفاده سودجویان طراحی شده و بھ این سامانھ بھ 

 .دھدھ میرا بھ محققین ارائ

در دسترس پژوھشگران قرار گرفتھ  blacklist. research.ac.irھیھ و از طریق آدرس فھرست مجالت نامعتبر و جعلی ت

عنوان مجلھ جعلی و نا معتبر است.انتشار مقالھ در  2000است. این فھرست در زمان تھیھ این متن، دربرگیرنده بیش از 

http://thesis.research.ac.ir/
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فیع و ارتقاء، دفاع از پایان نامھ  و مجالتی کھ در این فھرست قرار می گیرند، مشمول پاداش و تشویق مقالھ، امتیاز تر

 ارائھ جھت شرکت در جشنواره ھا نخواھد بود.

بھ دلیل گستردگی  ھمچنین الزم بھ ذکر است مجالت موجود در این فھرست از نظر این سازمان فاقد اعتبار علمی می باشند.

دھنده تایید اعتبار آن مجلھ نیست و  وب و عدم امکان کنترل محتوایی آن، قرار نداشتن مجلھ ای در این فھرست نشان

پژوھشگران محترم می بایست پیش از اقدام بھ چاپ مقالھ خود بررسی ھای الزم را در خصوص صحت اعتبار مجلھ مورد 

 .نظر بھ عمل آورند

 

 ھای سالمت کشورسامانھ انتشار نتایج و اخبار پژوھش.  6

 http://news.research.ac.ir آدرس اینترنتی

ھای سالمت کشور با ھدف گردآوری، انتشار و اشاعھ سریع مستند اخبار حاصل از تحقیقات نظام پایگاه نتایج پژوھش

شی صحیح، سریع و ھای سالمت کشور بھ رواندازی شده است کھ مبتنی بر شواھد حاصل از پژوھشسالمت در کشور راه

ھای ھدف است. یکی از کارکردھای این سامانھ، برقراری ارتباط بین محققان ھای مناسب برای ذینفعان و گروهبندیبا دستھ

 .ھای تحقیقاتی استو مردم و سایر ذینفعان جامعھ از طریق انتقال پیام و اخبار منتج از طرح

 

 )اطالعاتی پزشکی یاب (جستجو و بازیابی منابعسامانھ منبع.  7

 http://rsf.research.ac.ir آدرس اینترنتی

یاب توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی و با ھمکاری مرکز توسعھ و سامانھ منبع

ھزار  ۸۰ابزار جستجو و دسترسی بھ اطالعات بیش از و  ھماھنگی اطالعات و انتشارات علمی این وزارت تھیھ شده است

ھای آموزشی، توانید بھ مجالت، فایلراحتی میو راھنمای علوم پزشکی را دارد. در این سامانھ بھ کتاب عنوان مجلھ، 

با استفاده از توانند محققین می .ھای رشتھ خود دسترسی و مجلھ مناسب برای انتشار مقاالت را پیدا کنیدتصاویر و کتاب

سنجی آن ھای علمراحتی وضعیت مجلھ را مشاھده و شاخصاین سامانھ تنھا با وارد کردن نام مجلھ در باکس جستجو، بھ

 .را بررسی کنند

و رتبھ بندی  ISIکاربرد دیگر این سامانھ انتخاب مجلھ مناسب برای انتشار مقالھ است . برای این کار دو گزینھ رتبھ بندی 

Scopus   پیش بینی شده است کھ با مراجعھ بھ این دو گزینھ در باالی صفحھ و انتخاب موضوع مقالھ و مجلھ مورد نظر و

خاص می توان بھ فھرست  CiteScoreو یا   Impact factorمحدود کردن جستجو بھ مجالت یک چارک خاص و یا 

 مجالت مورد نظر دست یافت.
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 ھای علوم پزشکی کشورسنجی دانشگاهعلم سامانھ  8.

 http://usid.research.ac.ir آدرس اینترنتی

، استناد بھ ازای h-indexاطالعات و شاخص  ھای علم سنجی دانشگاه ھا، شامل تعداد مقالھ، تعداد استناد، در این سامانھ 

مجالت برتر، مقاالت پراستناد و غیره دانشگاه ھا  مقالھ، خود استنادی دانشگاھی، مقاالت بین الملی، مقاالت منتشر شده در

 نمایش داده می شوند. استخراج شده اند، scopusبانک اطالعاتی  کھ از

با انتخاب ھر دانشگاه، صفحھ اختصاصی آن دانشگاه باز می شود کھ عالوه بر اطالعات فوق، معرفی دانشگاه، ھرم اعضای 

مقالھ بھ اعضای ھیأت علمی، تعداد دانشجویان، فھرست مقاالت، مقاالت ھیأت علمی، اعضای ھیأت علمی برتر، نسبت 

 منتشر شده در مجالت برتر، مقاالت پراستناد و سایر شاخص ھای استخراج شده را نمایش می دھد.

رسم مقایسھ نموده و نمودار شده  ھر کدام از شاخص ھای پیش بینی دانشگاه ھا را براساس می توانید نکتھ: در این سامانھ

 شده را مشاھده فرمایید. برای این کار روی عالمت نمودار کنار باکس جستجو کلیک کنید.

 

 یاب مقاالت علوم پزشکی کشورسامانھ مشابھت.  9

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

توان . با استفاده از این سامانھ میامور پژوھشی طراحی شده است سامانھ مشابھت یاب جھت مقابلھ با سرقت علمی در

توانند مجالت علمی پژوھشی با استفاده از نام کاربری و کلمھ عبوری کھ در اختیار دارند؛ می .ھای علمی را کشف کردسرقت

 .بھ بررسی سرقت علمی مقاالت بپردازند

 

 سامانھ و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی.  10

 http://idml.research.ac.ir آدرس اینترنتی

 .دھداین سامانھ کلیھ مقاالت علوم پزشکی ایران را پوشش می

در برگیرنده تمامی مقاالت منتشر شده  ) Literature Lranian Database of Medicalبانک مقاالت پزشکی ایران(

 پژوھشی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدا تا کنون است.در مجالت علمی 

پژوھشی علوم  –ھزار مقالھ منتشر شده در مجالت علمی  200در حال حاضر در این بانک، اطالعات و متن کامل بیش از 

جوی عنوان، امکان جست idml . research.ac.ir  پزشکی کشور قابل دسترس است.در صفحھ اصلی این بانک در  آدرس

  .داالت مندرج در این بانک وجود دارچکیده، کلید واژه و نویسندگان مق

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


پس از جستجوی مقاالت در این بانک اطالعاتی، در سمت راست صفحھ مقاالت بازیابی شده، ستون فیلتر نمایان می شود 

ویسندگان و وابستگی سازمانی کھ از طریق آن، ضمن مشاھده وضعیت سال ھای انتشار، مجالت منتشر کننده مقاالت، ن

 ایشان و زبان انتشار مقالھ می توان بر اساس ھر کدام از موارد فوق، جستجو را محدود نمود.

 Manager EndNoteامکان تھیھ خروجی چاپ و نیز تھیھ خروجی مستقیم برای نرم افزارھای مدیریت منابع مانند 

Reference  د دارد.و غیره نیز در این بانک اطالعاتی وجو 

 

 سامانھ کتابخانھ ملی دیجیتال پزشکی کشور 11. 

 http://www.inlm.irدر آدرس 

برای اساتید، محققین و را دسترسی بھ آخرین منابع اطالعاتی پزشکی موجود در دنیا  بخانھ ملی دیجیتال پزشکی ایران،کتا

 .نمایدھا و مراکز تحقیقاتی پزشکی کشور فراھم میدر تمامی دانشگاهدانشجویان پزشکی بھ صورت یکسان 

 است.ویان پزشکی رایگان اساتید، محققین و دانشجتمامی خانھ برای عضویت و استفاده از این کتاب* نکتھ: 

 . سامانھ خبره یاب پژوھش:12

 :سامانھ خبره یاب پژوھش با ھدف

  موضوعات مختلفمعرفی خبرگان پژوھشی علوم پزشکی کشور در  •

 جستجو و مشاھده مقاالت کشور در یک موضوع خاص •

 Mesh امکان جستجوی موضوعی بر اساس کلیدواژه و •

  .راه اندازی شد  http://esid.research.ac.ir در آدرس

منبع سامانھ خبره یاب پژوھش تمامی مقاالت نمایھ شده اعضای ھیات علمی دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور در 

PubMed باشد.می  

فراد خبره پژوھشی محققان دانشگاھھای علوم پزشکی کشورطراحی شده و قابلیت شناسایی ا این سامانھ برپایھ تخصص 

ھای و کلیدواژه MeSHھای موضوعی پزشکی ھای سرعنوانواژهھای پژوھشی مختلف براساس کلیدو توانمند در زمینھ

 MeSHبراساس کلیدواژه اصطالحنامھ مش   مقاالت دارد و صرفا شامل مقاالتی می شود کھ در پایگاه اطالعاتی پاب مد،

 نمایھ سازی شده اند.
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