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کارگاهاهداف آموزشی 

آشنایی با انواع خدمات پژوهشی سامانه نوپا

 فعالیتا های مرتبط بسامانه گروه های استفاده کننده از آگاهی



اطالعاتنويننظام»پيادهسازیوطراحیبهاقدامزير،اهدافتامينجهتبابهداشتوزارتفنآوریوتحقيقاتمعاونت
:استنموده«(نوپا)ايرانپزشکیپژوهش

کاربرانبهوقتاسرعدروآسانبهتر،خدماتارایه
اطالعاتیمنابعبهپژوهشگراندسترسیومشاهدهپذیریافزایش
تکراریهایپژوهشانجامازپرهیز
سالمتنظامپژوهشهایدرهزینههامدیریتوصرفهجویی
مقالهچاپبرای(خارجیوداخلی)معتبرومناسبمجالتانتخاب

1-(نوپا)سامانه طراحی و پياده سازی اهداف 



پزشکیپژوهشهایازشدهتولیددانشترویجوتوزیع
عمومبرایپژوهشهانتایجبهدسترسیومشاهدهپذیریافزایش
ورکشسالمتنظامپژوهشهایازکارآمدواخالقبرمبتنی،اثربخشبهرهبرداری
سالمتنظامپژوهشهایکیفیوکمیتوسعه
وهادانشکدهها،دانشگاهعلمی،هیاتاعضایپژوهشیعملکردپایشورصد....

۲-(نوپا)سامانه طراحی و پياده سازی اهداف 



اعضای هیات علمی
پژوهشگران
دانشجویان
سردبیران مجله
 در سطوح ملی، دانشگاهیسیاستگذاران علمی
 هامدیران، روسا و کارشناسان کتابخانه
عموم مردم

از این خدمات بهره مند می شوند؟گروه هایی چه 



پزشکیدر علوم انجام پژوهش اهداف و ضرورت 

:اهداف

مسئلهبا ارایه راه حل توسعه سالمت جامعه  •

...(درمانی، بهداشتی و پیشگیری و )

نویسنده / دانشگاه / کشورارتقا جایگاه علمی •
(درسطوح بین المللی ، ملی و دانشگاهی)

:ضرورت

در دانش پزشکی(Half life OR Half time)نیمه عمر یا کهنگی متون



فعالیت پژوهشی و منابع اطالعاتی

دسترسی به منابع اطالعاتی

در فرایند پژوهش

.از الزامات تحقیق است



Doubling time of medical knowledge

the doubling time of medical knowledge

• in 1950 was 50 years;
• in 1980, 7 years; 
• and in 2010, 3.5 years. 
• In 2020 it is projected to be 0.2 years—just 73 days

-Densen P. Challenges and opportunities facing medical education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 

2011;122:48-58. PMID: 21686208; PMCID: PMC3116346.



Doubling time of medical knowledge-2

سهل و سریع به جامعه استفاده کنندهدسترسی 



خالصه مراحل انجام تحقیق و رصد فعالیت 

:ها

انتخاب موضوع

بررسی عناوین پزوهش های انجام شده

انتخاب همکاران پژوهش

دسترسی به منابع اطالعاتی مختلف

هدسترسی به مجالت معتبر جهت چا مقال

انتشار، ترویج و توزیع دانش

رصد و پایش فعالیت های پژوهشی

http://www.research.ac.ir/
http://www.research.ac.ir/


نوپاسامانه راه های دسترسی به 

لینک مستقیم

http://research.ac.ir

وب سایت کتابخانه مرکزی

http://centlib.gums.ac.ir/

وب سایت واحد علم سنجی

http:// sci.gums.ac.ir/

سایت کتابخانه دیجیتالوب 

http:// diglib.gums.ac.ir/

http://centlib.gums.ac.ir/
http://www.research.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/sci
http://www.gums.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/diglib
http://www.gums.ac.ir/


جامع طرح های تحقيقاتی علوم پزشکی کشورسامانه 

http://rpis.research.ac.ir

http://rpis.research.ac.ir/
http://rpis.research.ac.ir/


سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشوراهداف طراحی و اجرای 

شورکاز طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی بانک ملی و کشوری ایجاد •

مصوبی در تهیه آثار علماجرای دقیق قانون پیشگیری و مقابله با تقلب الزم برای ایجاد بستر و زیرساخت •

آن هاایی پروپوزال های تحقیقاتی و پایان نامه ها و نیز گزارش نهعناوین و متن فراهم سازی امکان مشابهت یابی •

رکشوطرح های تحقیقاتی و پایان نامه های علوم پزشکی اطالع رسانی عناوین و موضوعات در دست انجام •

جلوگیری از انجام طرح ها و پایان نامه های تکراری در پژوهش ها از طریق صرفه جویی و مدیریت هزینه ها •

شورطرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی ک، رصد و مدیریت عالی پایش•



کشورپایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی سامانه 
http://thesis.research.ac.ir

کاربردهدف و 
موضوعانتخابدردانشجویانبهکمک•

.تحقیقعنوانو

،پژوهشگراناطالعودسترسیسهولت•

وعناوینبهکاربرانودانشجویان

علوماینامهپایانمنابعچکیده

پزشکی؛

ازمنتجعلمیاطالعاتاشاعهوترویج•

؛نامهپایان

تحقیق؛فرهنگتوسعه•

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


خبره یاب پژوهشسامانه 
http://esid.research.ac.ir/

:هدف و کاربرد

پژوهشگران خبره در حیطه شناسایی 
.های موضوعی مختلف است

تمامی مقاالت نمایه شده اطالعاتی سامانه، منبع 

ر اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشو

می باشد که دارای کلیدواژه بر اساس PubMedدر

MeSH هستند.
:های جستجوروش •

Mesh Termجستجو بر اساس( الف
 MeSHمرور و جستجوی درخت موضوعی( ب

:نمایش نتایجروش 
مفهوم مورد /سامانه تمامی مقاالت نمایه شده با واژه

ه جستجو را بازیابی کرده و اطالعات مرتبط را به س

.صورت نشان می دهد
.فهرست نویسندگان مقاالت-۱
.التوابستگی سازمانی جاری نویسندگان آن مقا-۲
.فهرست مقاالت بازیابی شده-۳

http://esid.research.ac.ir/
http://esid.research.ac.ir/


(Resource Finder)يابسامانه منبع 

http://rsf.research.ac.ir

:اهداف 
منابعبروزوکاملفهرستارایه•

بهداشتوزارتاشتراکمورد

منابعبازیابیدرتسریعوتسهیل•

معتبرمجالتواطالعاتی

برمعتهاینمایهمجالتبهدسترسی•

مجالتارزیابیشاخص هایارائه•

برایمناسبمجلهانتخابجهت

.مقالهچاپ

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


چه اطالعاتی در سامانه منبع یاب وجود دارد؟

مجله و کتابهزار 90بیش از اطالعات به دسترسی •

منابع اطالعاتی•

ISI & Scopusبه شاخص های ارزیابی مجالت دسترسی •

 هزار مجله51از بیش:

مشترک۲۶۶۳•

رایکان۸۶۳۱•

۳۹۰۹۱کتاب

غیر مشترک و غیر رایگان



ايرانمقاالت علوم پزشکی بانک اطالعات 

:هدف

ایرانپزشکیعلوممقاالتتجمیع

کیپزشمقاالتجستجویبرایمناسببستریایجاد

رکشوپزشکیعلوممعتبرنشریاتدرشدهمنتشر

:جستجوفعالوفعلیهایبخشوامکانات

،چکیدهعنوان،طریقازمقالهایکلیدواژهجستجوی•

کلیدواژه

سندهنویمقاله بر اساس نویسنده از سربرگ جستجوی •

سازمانسربرگ از مقاالت مجالت دانشگاه جستجو •

متن کامل مقالهو لینک مقاالتامکان مشاهده چکیده •

http://idml.research.ac.ir

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


(Plagiarism Checker Software)يابمشابهت سامانه

راهنمای استفاده از سامانه مشابهت یاب

http://ppc.research.ac.ir

:هدف
ورایگاندسترسیسازیفراهم
علمی، هیاتاعضایآسان

بهکارشناسانوپژوهشگران
رایبمقاالتمشابهت یابینتایج

سرقتیاPlagiarismبررسی
.استمقاالتعلمی

https://diglib.gums.ac.ir/uploads/old/Contents/asset138/help database/راهنمای استفاده از سامانه مشابهت یاب.pdf


و انتخاب مجالت معتبر سامانه منبع یاب 

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


•Impact  Factor;
•Cite Score;
•SJR ; 
•SNIP;
•Qurtile

ارزیابی مجالتهای علم سنجی و شاخص 



بازیابی شاخص های ارزیابی مجالت



جعلیو مجالت نامعتبر سامانه معرفی 
http://blacklist.research.ac.ir



مجالت نامعتبر و جعلی

:به مجالتی گفته می شود که به  دلیل نحوه عملکرد خود بی  اعتبار اعالم می  شوندنامعتبر مجالت
زمان –دپذیرش مقاالت این ژورنال ها مطابق با استاندادهای علمی نمی باشپروسه داوری ندارند یا -در داوری  بسیار ضعیف مقاالت 

.دریافت پول مهم می باشد-پذیرش کوتاه مثال یک هفته
.مجالت نامعتبر در واقع وجود خارجی دارند و سایت ژورنال موثق است

((Fake or hijacked journalsمجالت جعلی
ویسندگان مقاالت شکل گرفته اند و تالش می کنند تا با فریب نژورنال واقعیگفته می شود که با نام و اعتبار یک وب سایت هایی به 

.  برای رسیدن به اهداف مالی خود فعالیت کنند

چه مجالتی در معرض جعلی شدن هستند؟
– scopus-ISI web of scienceمجالت نمایه شده در پایگاه های-۱ PubMed 
.استرفعال یا به نحوی وب سایت رسمی آنها ناشناخته یا غیباشد مجالتی که سایت رسمی و موثق ندارند و یا یافتن آن دشوار می -۲

.  نویسندگان مبتدی و تازه کار کشور های درحال توسعه هستند: جامعه هدف این نوع مجالت

https://sina-pub.ir/blog/4173/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://sina-pub.ir/blog/4173/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1


علمی پژوهشی پزشکی کشور( مجالت)نشریات سامانه 
http://journals.research.ac.ir

http://journals.research.ac.ir/
http://journals.research.ac.ir/


کشورانتشار نتايج و اخبار پژوهش های سالمت سامانه 
http://news.research.ac.ir

:اهداف 

ل دانش تولید شده حاصانتقال •

از طرحهای پژوهشی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

افزایش تعامل بین محققان و•

جامعه، تصمیم گیرندگان و 

ارانذسیاستگ

ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی از•

نتایج پژوهش های علوم 

پزشکی 



علوم پزشکی کشورعلم سنجی اعضای هیات علمی سامانه 
http://isid.research.ac.ir

:هدف
روزاستخراج و نمایش به 

علم سنجی شاخص های 
اعضای هیات علمی 

ی دانشگاه های علوم پزشک
ایران،
:شامل

،مقاالت منتشر شدهتعداد •

تعداد کل استنادات دریافت•

شده، 

استناد به ازای هر میانگین •

،h-Indexمقاله، شاخص 

G indexشاخص •
...و •

isid.research.ac.ir
isid.research.ac.ir


علوم پزشکی کشورعلم سنجی دانشگاه های سامانه 
http://usid.research.ac.ir

:هدف 
استخراج و نمایش به روز 

شاخص های علم سنجی 
مراکز /دانشکده ها/دانشگاه ها

علوم تحقیقاتی و بیمارستانن های
زیر پزشکی کشور شامل معیارهای

به صورت مقایسه ای و نموداری 
:ارائه شده است

•H-Index 
کل مقاالت•

استنادات•

تعداد اعضای هیات علمی•

مقاالت بین المللی•

مقاالت در مجالت برتر •

پراستناد برتر مقاالت •
..و •

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


شوردانشگاه های پزشکی کمديريت انتشارات و کتب سامانه 

http://books.research.ac.ir

:هدف 
دسترس پذیری اطالعات کتب

ای هدانشگاه تالیفی و ترجمه ای 
علوم پزشکی ایران



کتابخانه ملی ديجیتال علوم پزشکی کشور

http://inlm.ir

:هدف 
ابعمنبهسریعوآسانبازیابی

اطالعاتی

باکاربرانحاضرحالدر*
عمناببهسامانهایندرجستجو

یابمنبعسامانهاطالعاتی
.دارنددسترسی



اطالعاتنويننظام 
پژوهش های

(پانو)ايرانپزشکی 
سامانه 

علم سنجی
دانشگاه ها

سامانه
علمی مجالت 

پژوهشی علوم 
بانک پزشکی

اطالعات 
مقاالت 
پزشکی

سامانه 
مديريت

انتشارات و
کتب

بانک 
اطالعات 
طرح های
تحقيقاتی

سامانه 
مجالت 

و نامعتبر
جعلی

کتابخانه ملی 
ديجيتال
پزشکی

اخبارسامانه
پژوهش های

ورسالمت کش

سامانه 
اپايان نامه ه
ی  پزشکی

سامانه 
مشابهت 

مقاالتياب
خبره سامانه

ياب پژوهش

سامانه 
علم سنجی

علمی هيات




