
 

عنوان مجلهجه      0222پژوهشگران  قرار گرفته است. این فهرست دربرگیرنده بیش از           

جعهی و نامعتبر است. انتشار مقاله در ملالتی که در این فهرست قرار مجی گجیجرن                 

مشمول پاداش و تشویق مقاله  امتیاز ترفیع و ارتقا  دفاع از پایان نامه و ارائه ججهجت                

 شرکت درجشنواره ها نخواهد بود.

 

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی:

این سامانه با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص های عهم سنلی اعضای هیجا                 

عهمی طراحی و اجرا شده است. شاخص های عهم سنلی که در این سامانه نمجایجش                  

داده می شود عبارتند از: تعداد مقاال   تعداد استنادا   میانگین استناد به ازای هجر       

بدون خوداستنادی  h-indexبدون خود استنادی  شاخص  h-indexمقاله  شاخص  

بدون استنادا  کتاب ها. عالوه بجر نن  اطجالعجا           h-indexنویسندگان و شاخص  

عمومی  نموزشی  عهمی و دانشگاهی هر عضو هیا  عهمی شامل نام و نام خانوادگجی        

 ORCiD  کد اختصاصی CVجنس  سن  عکس  رتبه عهمی  رشته و مقطع تحصیهی  

نیز در این سامانه ثبت شجده   Google Scholarو ندرس صفحه اختصاصی فرد در  

  به صور  پیش ISIDو قابل جستلو و مشاهده و است. شیوه نمایش افراد در سامانه 

اسجت. ایجن       Scopusایشان در بانک اطالعاتی    h-indexفرض بر اساس شاخص     

سامانه در حال حاضر تمامی اعضای هیا  عهمی رسمی  طرح نیروی انسانی  ضریج               

K  و تعهدا  تحت پوشش وزار  بهداشت  درمان و نموزش پزشکی را در بر می گیرد

 و شامل اعضای هیا  عهمی بازنشسته نیز می شود.

 

 سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

هدف این سامانه رصد  ثبت  نمایش و تحهیل اطالعا  و شاخص های عهم سجنجلجی                  

دانشگاه های عهوم پزشکی کشور طراحی شده است. اطالعا  و شاخص هجای عجهجم                  

  استناد بجه ازای    h-indexسنلی دانشگاه ها شامل تعداد مقاال   تعداد استنادا         

مقاله  خود استنادی دانشگاهی  مقاال  بین المههی  مقاال  منتشر شده در مجلجال            

 در این  SCOPUSبرتر  مقاال  پراستناد و غیره دانشگاه ها مبتنی بر بانک اطالعاتی 

 سامانه نمایش داده می شود. عالوه  بر نمایش این اطالعا   امکان رسم  نمودارهای

 سامانه نوپا

 

ملموعه ای از شیوه نامه هجا و    (“   نوپانظام نوین اطالعا  پژوهش پزشکی ایران )”  

سامانه های اطالعاتی در بر گیرنده ی اجزای نظام پژوهش عهوم پجزشجکجی کشجور                  

شامل پژوهشگران و نویسندگان مقاال   طرح های تحقیقاتی  پایاننامه ها  مقاال             

ملال   کتاب ها  پروانه های ثبت اختراعا  و سایر موارد مرتبط است. این نظام که 

 سامانه اطالعا  عهمی پژوهشی است.  20نامیده می شود شامل “ نوپا”به اختصار 

 

 :(INLM)کتابخانه ملی دیجیتال گزشکی کشور

کتابخانه مهی گزشکی ایران دسترسی پژوهشگران به انواع متنوع منابع اطجالعجاتجی              

پژوهشی مهی کشور شامل کتاب ها  مقاال   پایان نامه ها  طرح های تحقیجقجاتجی              

ملال  و غیره را فراهم می کند. این کتابخانه الکجتجرونجیجک مجلجهجز بجه یجک                          

 موتورجستلو متمرکز است که همه این منابع را جستلو  بازیابی و ارائه می کند.

 

 :(resource finder)سامانه منبع یاب 

این سامانه با هدف تهیه فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزار  بهداشت             

و با هدف فراهم سازی امکان جستلوی لغتی  بازیابی الفبایی و موضوعی مجلجال                

یک ناشر خاص طراحی و گیاده سازی شده است. از طرف دیگر این سامانه با ارائجه      

شاخص های ارزیابی ملال   این امکان را ربای گژوهشگران فراهم کرده اسجت تجا                

ملهه مناس  برای انتشار مقاله خود را جستلو  بازیابی و انتخاب کنند. برای ایجن                 

یش بینی شده است که با ” Scopusرتبه بندی ”و “ ISIرتبه بندی ”کار دو گزینه 

مراجعه به این دو گزینه در باالی صفحه و انتخاب موضوع مقاله  و ملهه مورد نظر و 

و یجا       impact factor محدود کردن جستلو به ملال  یک چارک خاص و یا         

CiteScore .خاص  می توان به فهرست ملال  مورد نظر دست یافت 

 

 فهرست مجالت نامعتبر و جعلی:

با توجه به پیچیدگی فرنیند شناسایی ملال  نامعتبر و جعهی و لزوم معرفجی ایجن         

دسته از ملال  به جامعه پزشکی کشور که به سب  ماهیت کاری خجطجیجر خجود                   

نیازمند دسترسی به ملال  و مقاال  روزنمد و معتبر می باشند  فهرست مجلجال         

 در دسترس  blacklist.research.ac.irنامعتبر و جعهی تهیه و از طریق ندرس 

 گردآورنده: مائده ذوالفقاری

کتابدار کتابخانه دانشکده دندانپزشکی  

 شیراز



 

مقایسه ای بین دانشگاهی برای هر کدام از شاخص های فوق در این سجامجانجه              

 پیش بینی شده است.

 

 بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور:

هزار پایان نامه انلام شده در مقاطع مختهف          022این سامانه دربرگیرنده حدود     

تحصیهی در دانشگاه های عهوم  پزشکی کشور از ابتدا تا کنون اسجت. امجکجان                     

جستلو این پایان نامه ها بر اساس نام پدیدنور  عنوان  کهید واژه  استاد مشاور                

 وجود دارد. Thesis.research.ac.irاستاد راهنما و غیره در ندرس 

 

 سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه )مداد):

این سامانه دربرگیرنده اطالعا  تمام کت  منتشر شده دانشگجاه هجای عجهجوم                 

عنوان از ایجن   0222پزشکی کشور از ابتدا تا کنون است. در حال حاضر بیش از        

کت  در سامانه درج شده است. از هر کتاب  اطالعا  اصهی شامل عنوان  شابک  

نویسندگان  اندازه  شمارگان کتاب  موضوع  سرفصل مطال   عکس روی جهد و           

می توان کتاب های منتشر شجده در یجک               غیره قابل مشاهده و ارزیابی است.      

موضوع خاص را از طریق گزینه فهرست موضوعی در باالی صفحه بازیابی نمجود.      

همچنین در این سامانه فرنیند استعالم ترجمه کتاب توسط دانشگاه های عهجوم             

 پزشکی کشور برای جهوگیری از ترجمه تکراری و همزمان را نیز انلام می دهد.

 

 بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور:

این سامانه با هدف ارائه کامل اطالعا  ملال  دارای رتبه عجهجمجی پجژوهشجی                 

مصوب وزار  بهداشت  درمان و نموزش پزشکی می باشجد. در حجال حجاضجر              

 پژوهشی کشور در حوزه وزار  -عنوان ملهه عهمی 022اطالعا  بیش از 

 

 بانک اطالعات طرح های تحقیقاتی:

این سامانه با هدف رصد طرح های تحقیقاتی انلام شده و در دست انلام طجرح هجای           

تحقیقاتی تکراری  هم افزایی از طریق انلام طرح های تحقیقاتی مشترک و شبکه سازی 

و نظار  بر حسن انلام و اعمال اصول اخالقی در پژوهش  طراحی و پیاده سازی شجده         

است. این سامانه دربرگیرنده اطالعا  تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه های عجهجوم                

پزشکی کشور بوده و امکان نظار  عالیه بر روی این طرح ها را به صور  متمرکز فراهم             

 می کند.

 

 پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور:

این سامانه با هدف انتشار  گردنوری و اشاعه اخبار حاصل از تحقیقا  نظام سالمجت در          

راه اندازی شده است.هدف از راه اندازی این   news.research.ac.irکشور در ندرس  

سامانه  انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش های سالمت کشور بجه                 

روشی امن  صحیح و سریع با دسته بندی های مناس  و برای ذینفعان و گجروه هجای            

هدف مشخص است. در واقع یکی از کارکردهای این سامانه  برقراری ارتباط بین محققان 

و مردم سایر ذینفعان جامعه از طریق انتقال پیام و ترجمان دانش منتج از طجرح هجای                   

 تحقیقاتی است.

  

موجود و قابل بازیابجی   Journal.research.ac.irبهداشت  در این بانک با ندرس  

لحظه لی می باشد. یکی از امکانا  این سامانه  دسترسی به روز ملال  نجمجایجه شجده                      

است. و همچنجیجن     pubmed  ISI  scopusوزار  بهداشت در بانک های  اطالعاتی  

عهوم پزشکی کشور است که به طور روزانه اقجدام بجه            ملهز به سامانه هوشمند نشریا       

 رصد وب سایت ملال  عهوم پزشکی کشور می کند.

 

 سامانه مشابهت یاب:

با هدف فراهم سازی دسترسی پژوهشگران دانشگاه های عهوم پزشکی کشور  سجامجانجه                 

پجیجاده    ppc.research.ac.irمشابهت یاب و بررسی سرقت عهمی مقاال  در ندرس      

سازی و اجرا گردیده است. پژوهشگران دانشگاه های عهوم پزشکی کشور می تواننجد بجا                   

دریافت شناسه و رمز عبور محیط شخصی خود در سامانه نسبت به بارگذاری فایل مقاله               

انگهیسی خود اقدام نموده و سپس گزارش مشابهت یابی نن را لحظاتی بعد دریافت کنند. 

این سامانه امکان مشابهت یابی مقاال  و پایان نامه ها را به صور  انگهیسی و فجارسجی                   

 فراهم می کند.

 

 بانک مقاالت پزشکی ایران:

این سامانه دربرگیرنده تمامی مقاال  منتشر شده در ملال  عهمجی پجژوهشجی وزار                  

بهداشت  درمان و نموزش پزشکی از ابتدا تا کنون است. در حال حاضر در ایجن بجانجک                 

پجژوهشجی   -هزار مقاله منتشر شده در ملال  عهمجی  022اطالعا  و متن کامل بیش از       

عهوم پزشکی کشور قابل دسترس است. این بانک به طور خودکار  اقدام به رصد و درج                   

پژوهشی کشور می نماید به طوری که هجر          -روزانه مقاال  منتشر شده در ملال  عهمی      

مقاله پس از نشر در سایت ملهه  به طور خودکار در این بانک درج می شود. جستلو در             

پژوهشجی  -این بانک  منبع خوبی برای دستیابی به مقاال  منتشر شده در ملال  عهمی             

 داخل کشور محسوب می شود.


