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در دوازدهمین دولت خدمتگزار   



 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیاده   با هدف تامین اهداف زیر، اقدام به طراحی و 
سازی نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایران  

 :نموده است(نوپا )
 

بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخالق و کارآمد از  -1
 پژوهشهای نظام سالمت کشور

 توسعه کمی و کیفی پژوهشهای نظام سالمت 2
صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهشهای نظام   -3

 سالمت
افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به -4

 منابع اطالعاتی و نتایج پژوهشها
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•http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?Page 
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•http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?Page
864ID= 
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: سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس
          http://usid.research.ac.ir 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور                                                                      
 http://isid.research.ac.ir 

 :شاخص های علم سنجی ارائه شده اعضای هیات علمی در این سامانه عبارتند از •
 ،تعداد مقاالت نمایه شده•
 ،تعداد کل استنادات دریافت شده این مقاالت•
 میانگین استناد به ازای هر مقاله، •
 h-Indexشاخص  •
 بدون خوداستنادی h-Indexشاخص  •
 بدون خوداستنادی نویسندگان  h-Indexشاخص  •
 بدون استنادات کتاب  h-Indexشاخص  •

 SCOPUSدر بانک اطالعاتی 

http://usid.research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/
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مبنای محاسبه شاخص های مقاالت و استنادات   SCOPUSچرا بانک اطالعاتی 
 قرار گرفته است؟

 استفاده نمی کند؟   PubMedیا  ISIچرا این سامانه از اطالعات بانک های  
 

  که علم سنجی شاخص های علمی، هیات اعضای علم سنجی سامانه در•
  که آنجا از .می شود ارائه و محاسبه هستند Citation استناد بر مبتنی
  امکان و نیست استنادی اطالعات بانک ،PubMed اطالعاتی بانک

 این استخراج مبنای نمی تواند ندارد، را Citation استناد ارائه و محاسبه
 .گیرد قرار سامانه

 سامانه، این در ISI با مقایسه در SCOPUS اطالعاتی بانک انتخاب علت •
 گستره در SCOPUS اطالعاتی بانک در مجالت گسترده تر پوشش

  و مجالت که است فارسی زبان و ایران کشور پزشکی، علوم موضوعی
 .برمی گیرد در  ISI با مقایسه در را بیشتری مقاالت



  کارشناس سامانه، در دانشگاه هر اعضای اطالعات اولیه تکمیل مسئول•
 فن آوری و تحقیقات معاونت در که است مربوطه دانشگاه علم سنجی

 .است مستقر دانشگاه
 گرفته قرار بازخورد ارسال فرم لینک از می توانید ایشان با تماس برای •

  در سامانه راست سمت منتهی الیه تحتانی، قسمت در
 ir.ac.research.//isid:httpکنید استفاده 

  ایشان فهرست (چهارباغی خانم)که دانشگاه علم سنجی کارشناس با یا •
 در

•&c313aspx?hbsId=.ir/Forms/Special.//hbi:http
6&hdlId=2&templateid=2ategory= 

 .بگیرید تماس است مشاهده قابل•
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 سمت باال در .شود باز شما مشخصات پنجره تا کنید کلیک خود نام روی بر•
  .کنید کلیک را اصالحات درخواست رنگ آبی دکمه چپ،

 
 پیام، متن قسمت در سپس و کرده درج را خود مشخصات ابتدا صفحه این در•

 .کنید مطرح را خود درخواست
 

 و یادداشت قسمت این در را آن صحیح شکل نیز و اشتباه یا و نقص موارد •
  .نمائید کلیک را ارسال دکمه

 روز 3 حداکثر مدت ظرف تایید، صورت در و شما درخواست بررسی از پس•
 .گردد می اصالح سنجی علم سامانه در شما اطالعات کاری
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سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه های علوم  
:                             پزشکی کشور در آدرس

http://books.research.ac.ir  
 13۹۵در سال ( مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه •
 با هدف نمایش و دسترسی سریع به اطالعات به روز کتاب های منتشر شده   •
توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و •

 .  فناوری وزارت بهداشت طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است
 

 : امکانات و قابلیت های 
 ارائه اطالعات اصلی و به روز کتاب های تالیف و ترجمه دانشگاه های علوم پزشکی  •
امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، سال  •

 نشر، ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب  
 استعالم آنالین کتاب های در دست تالیف و ترجمه دانشگاه ها  •
 دسترسی به پنل مدیریت سیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاه •
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علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در  ( مجالت)سامانه نشریات 
:                                آدرس

http://journals.research.ac.ir 

ارائه کامل اطالعات مجالت علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ا هدف ب•
شامل عنوان، شاپا، آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر 

ناشر مجله، تاریخ اعتبار، موضوع و بانک های اطالعاتی نمایه  کننده مجله، در آدرس   و
http://journals.research.ac.ir  طراحی شده 

 سامانه هوشمند به طور روزانه اقدام به رصد وب سایت مجالت علوم پزشکی کشور نموده •
اطالعات آخرین شماره منتشر شده و مقاالت آن ها را استخراج و در بانک های اطالعاتی مربوطه ثبت  •

بدین ترتیب اطالعات وضعیت انتشار به هنگام یا تعداد شماره های تاخیردار هر مجله نیز . می کند
ضبط می شود؛ به نحوی که مجالتی با ستون سبز رنگ در گزینه آخرین . توسط سامانه رصد، ثبت 

شماره مشخص شده اند، در زمان مشاهده سامانه، وضعیت انتشار بهنگام داشته و مجالتی که با رنگ 
قرمز کم رنگ مشخص شده اند یک شماره تاخیر و نشانگر قرمز پُررنگ، نماد دو شماره و بیشتر تاخیر 

 .مجله است
مجالت و کاربران در صورت لزوم می توانند از طریق تکمیل و ارسال فرم بازخورد قرارگرفته در سمت •

راست پائین صفحه مذکور، نسبت به ارسال درخواست انجام تغییرات و یا اصالحات الزم در اطالعات 
 .مجله اقدام الزم به عمل آورند

این سامانه مبنای سنجش و اِحراز اعتبار، رتبه و بانک  •
 .اطالعاتی نمایه کننده مجالت علوم پزشکی کشور است
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