
 

 

 معرفی

نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایران )نوپا(، مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطالعاتی دربرگیرنده اجزای نظام پژوهش علوم 

پایان نامه ها، مقاالت، مجالت، کتاب ها، پروانه های ثبت تحقیقاتی، پزشکی کشور شامل پژوهشگران و نویسندگان مقاالت، طرح های 

 12سامانه اطالعات علمی پژوهشی است که  12نامیده می شود شامل  «نوپا»اختراعات و سایر موارد مرتبط است. این نظام که به اختصار 

سامانه  12خدمت نوین پژوهشی را در دوازدهمین دولت خدمتگزار به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می نماید. در این راهنما 

 اطالعاتی کاربردی نوپا به طور مختصر معرفی می شوند.

 

و شاخص های به روز علم سنجی اطالعات 

هزار عضو هیات علمی وزارت  19حدود 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیش از 

دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و بیش از  70

مرکز تحقیقاتی در این سامانه وارد شده  800

 و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

 

 

این سامانه با ارائه شاخص های ارزیابی 

مجالت، این امکان را برای پژوهشگران فراهم 

کرده است تا مجله مناسب برای انتشار مقاله 

 خود را جستجو، بازیابی و انتخاب کنند.

 

رصد اطالعات و شاخص های علم سنجی و 

عملکردی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

 این سامانه انجام می گیرد.

 

 

فهرست انتشار مقاله در مجالتی که در این 

قرار می گیرند، مشمول پاداش و تشویق مقاله، 

امتیاز ترفیع و ارتقا، دفاع از پایان نامه و ارائه 

 جهت شرکت در جشنواره ها نخواهد بود.

 

 

دسترسی به فهرست به روز مجالت نمایه شده 

وزارت بهداشت در بانک های اطالعاتی 

Pubmed،ISIوScopus  است به نحوی که

نوع بانک « نمایه»می توان با انتخاب گزینه 

اطالعاتی مورد نظر را مشخص و به فهرست 

 مجالت دست یافت.

 

پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

می توانند با دریافت شناسه و رمز عبور محیط 

شخصی خود در سامانه، نسبت به بارگزاری 

م نموده و سپس فایل مقاله انگلیسی خود اقدا

گزارش مشابهت یابی آن را لحظاتی بعد 

 دریافت نمایند.

 

در برگیرنده فرآیند و محصول نشر کتب 

دانشگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

است. این سامانه در برگیرنده اطالعات تمام 

کتب منتشر شده دانشگاه های علوم پزشکی 

 کشور از ابتدا تاکنون است.

  

انجام شده مقاطع مختلف  های مهپایان نا

تحصیلی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

  از ابتدا تاکنون است.

 

از هر طرح تحقیقاتی  1396از ابتدای سال 

پایان یافته از هر دانشگاه علوم پزشکی کشور 

دانشگاه مربوطه استخراج و در بر توسط یک خ

 این سامانه ثبت می شود.

 

االت منتشر شده در در برگیرنده تمامی مق

مجالت علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی از ابتدا تاکنون است.

 

این سامانه در برگیرنده اطالعات تمامی طرح 

های تحقیقاتی دانشگا های علوم پزشکی کشور 

بوده و امکان نظارت بر طرح های تکراری را 

 فراهم می کند. 

 

انواع متنوع منابع وهشگران را به ژدسترسی پ

وهشی ملی کشور شامل کتاب ها، ژاطالعاتی پ

مقاالت، پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی، 

 .مجالت و غیره فراهم می کند

نی کارشناسی ارشد علم سنجیتهیه و میظنت:   رنگس ربجی زمیدا
 معاونت تحقیقات و فناوری دااگشنه علوم زپشکی گیالن

 رسانی زپشکی و منابع علمیواحد علم سنجی مدرییت اطالع 
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