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 معرفی

 کامل ارائه هدف با کشور پزشکی علوم نشریات اطالعات بانک

 بهداشت، وزارت مصوب پژوهشی علمی مجالت اطالعات

 آدرس وب، آدرس شاپا، عنوان، شامل پزشکی آموزش و درمان

 سردبیر مسئول، مدیر امتیاز، صاحب نام پستی، آدرس ایمیل،

  نمایه اطالعاتی های بانک و موضوع اعتبار، تاریخ مجله، ناشر  و

  http://journals.research.ac.ir آدرس در مجله، کننده

 رسمی طور به ۱۳۹۶ خرداد اول تاریخ از و شده طراحی

 ۴۰۰ از بیش اطالعات حاضر حال در است. شده اندازی راه

 در بهداشت، وزارت حوزه در کشور پژوهشی علمی مجله عنوان

 .است ای لحظه بازیابی قابل و موجود بانک این

 و زبان نمایه، نوع انتشار جستجوی نشریات براساس

 نشریه انجام می گیرد.

 

 

 

 روزانه طور به کشور پزشکی علوم نشریات هوشمند سامانه

 و نموده کشور پزشکی علوم مجالت سایت وب رصد به اقدام

 استخراج را ها آن مقاالت و شده منتشر شماره آخرین اطالعات

 ترتیب نبدی کند. می ثبت مربوطه اطالعاتی های بانک در و

 تاخیردار های شماره تعداد یا هنگامب انتشار وضعیت اطالعات

 به شود؛ می ضبط و ثبت رصد، سامانه توسط نیز مجله ره

 شماره آخرین گزینه در رنگ سبز ستون با مجالتی که نحوی

 انتشار وضعیت سامانه، مشاهده زمان در اند، شده مشخص

 مشخص رنگ کم قرمز رنگ با که مجالتی و داشته بهنگام

 شماره دو نماد پُررنگ، قرمز نشانگر و تاخیر شماره یک اند شده

 .است مجله تاخیر بیشتر و

 

 و تکمیل طریق از توانند می لزوم صورت در کاربران و مجالت

 صفحه پائین راست سمت در قرارگرفته بازخورد فرم ارسال

 یا و تغییرات انجام درخواست ارسال به نسبت مذکور،

 .آورند عمل به الزم اقدام مجله اطالعات در الزم اصالحات

 

 بانک و رتبه اعتبار، اِحراز و سنجش مبنای سامانه این

 .است کشور پزشکی علوم مجالت کننده نمایه اطالعاتی

 آدرس دسترسی:

 (http://research.ac.irسامانه نوپا)

 لینک مستقیم
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 تهیه و میظنت: 
نی  کارشناس ارشد علم سنجی -رنگس ربجی زمیدا

 زپشکی و منابع علمی رسانی  واحد علم سنجی مدرییت اطالع   

 فناوری دااگشنه علوم زپشکی گیالنمعاونت تحقیقات و 
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