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 )نوپا( رانیا یپزشک یاطالعات پژوهش نینظام نو آشنایی با

بر اخالق و کارآمد از  یاثربخش، مبتن یبرداربا هدف بهره )نوپا( رانیا یاطالعات پژوهش پزشک ننوی نظام

 یفیک و یتوسعه کم ها،پژوهش جیو نتا یپزشک یمنابع اطالعاتاستفاده بهینه از نظام سالمت کشور،  یهاپژوهش

و  یریپذمشاهده شینظام سالمت، افزا یهادر پژوهش هانهیهز تیریو مد ییجونظام سالمت، صرفه یهاپژوهش

از  شده دیدانش تول جیو ترو عیتوز د،رص ش،یها، پاپژوهش جیو ننا یپژوهشگران به منابع اطالعات یسدستر

سامانه  21شده است که شامل  یراه اندازطراحی و  وزارت بهداشت قاتیدر معاونت تحق یپزشک یهاپژوهش

 .است

 کشور  یعلوم پزشک یدانشگاه ها یعلم اتیه یاعضا سنجی علم سامانه .2

  http://isid.research.ac.ir 
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 اریترا در اخ ندکسیمقاالت،  استنادات، اچ ا ،یشامل مقطع، رشته، مرتبه علم یعلم اتیه یسامانه  اطالعات اعضا نیا 

 یعضاا یرتبه بند ،یلوم پزشکدانشمندان ع نیهمچون پراستنادتر یتوان به اطالعات یسامانه م نیدهد. در ا یقرار م

 .کرد دایپ یآنها بر اساس استناد به هر مقاله دسترس یرتبه بند زیو ن ندکسیدانشگاه ها بر اساس اچ ا یعلم اتیه

 http://journals.research.ac.ir  یعلوم پزشک یپژوهش ی)مجالت( علم اتنشری امانهس .2

ه شمار نیاز کمیسیون نشریات وزارت بهداشت است. آخر یپژوهش یرتبه علم یمجالت دارا یاطالعات تمام شامل

 یوالت ه،یمجالت بر اساس نما ی. امکان تفکیک و بازیابدهدیمنتشر شده مجالت را  رصد و ثبت کرده و نمایش م

 .انتشار، زبان انتشار و سایر جزئیات مجله نیز فراهم است

 http://books.research.ac.ir             انتشارات دانشگاه )مداد(  تیرمدی سامانه .3

زبان  ،متیترجمه و ..(، ق ف،یسال انتشار، نوع کتاب )تال دآورنده،یناشر، پد این سامانه شامل عنوان کتاب، اطالعات

کتاب هم در سامانه فراهم است.  نیامکان فروش آنال حتی و بوده …کتاب، شمارگان، تعداد صفحه، قطع کتاب و 

  .کند یریکتب  جلوگ  فیتال ایدر ترجمه   یتواند از همپوشان یسامانه م نیاطالعات ا

  ttp://thesis.research.ac.irh   کشور  یعلوم پزشک ینامه ها انپای سامانه .4

 یها نامه انیرساند تا پا ینامه به ثبت م انیکشور را در فهرست پا یثبت شده علوم پزشک ینامه ها انیپا تمام

 نیدر ا یعلوم پزشک ینامه از همه دانشگاه ها انیهزار پا 3۳۳اجرا نشود. در حال حاضر نزدیک به  ایثبت  یتکرار

 .سامانه ثبت شده است

 http://blacklist.research.ac.ir     جعلی و نامعتبر مجالت اعالم سامانه .5

کند. الزم است محققان قبل از انتشار مقاالت خود در  یم یو مشکوک را معرف یمجالت نامعتبر ، جعل فهرست

شناخته شود سه ماه  ینامعتبر و جعل ینبودن مجله اطمینان حاصل کنند. اگر مجله ا یمجالت، از نامعتبر و جعل

مجالت  نیبه ا یکه مقاالت یدر نظر گرفته شده است تا محققان اهیآن تا ثبت در فهرست س ییشناسا نیب یفاصله زمان

 .از انتشار داشته باشند یریجلوگ ایارسال کرده اند فرصت جبران 

 http://news.research.ac.ir   سالمت کشور یپژوهشها جیتان سامانه .6

 نیسامانه همچن نیتوان رصد کرد. ا یساالمت کشور را م  یپژوهش ها جیاخبار مربوط به نتا نیساامانه آخر  نیدر ا  

خود را به  یاخبار پژوهشها نیدانشاگاه هاسات و دانشگاه ها مو ف هستند آخر   یاز اخبار پژوهشا  یشاامل فهرسات  

   سامانه اضافه کنند. نیفهرست ا
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 http://rsf.research.ac.ir        ابی منبع سامانه .7

 کند یمورد اشتراک وزارت بهداشت را فراهم  و به کاربران کمک م یمنابع اطالعات یسامانه امکان جست و جو نیا

 یرسو به آن دست یتوانند آن را بازیاب یم یبدانند که در کدام منبع اطالعات کنند،یرا جستجو م یکه اگر مجله خاص

 .کنند دایپ

 http://usid.research.ac.ir  کشور یعلوم پزشک یدانشگاه ها سنجی علم سامانه .8

را از نظر تعداد مقاالت، میزان خود  یقاتیدانشگاه ها و مراکز تحق تیوضع یتوان به طور آن یسامانه م نیا در

 .درصد برتر مشاهده کرد 2۳درصد،  ۵درصد،  کیمقاالت  ،یاستناد

 http://ppc.research.ac.ir    یمقاالت علوم پزشک ابی مشابهت  سامانه .9

 .کند یم یابیارز یو از نظر وجود سرقت علم یابیسامانه، مقاالت را مشابهت  نیا 

 http://idml.research.ac.ir              مقاالت اطالعات بانک سامانه .2۳

 یکه در مجالت علم یداخل و خارج کشور است. تمام مقاالت یاطالعات مقاالت منتشر شده علوم پزشک  شامل

دهد.  فاز اول، مربوط به مقاالت مجالت منتشر شده در کشور  یقرار م اریکشور منتشر شده اند را در اخت یپژوهش

 .از کشور منتشر شده اند ارجاست که در مجالت خ  انیرانیا مربوط به مقاالت زیاست. فاز دوم ن

 http://www.inlm.ir          کشور  یپزشک تالیجید ملی کتابخانه سامانه .22

 و یتحقیقات یهاها، طرحنامهکشور شامل مقاالت، مجالت، کتب، پایان یعلوم پزشک یهمه اقالم اطالعات پژوهش 

 .و قابل جستجو خواهد شد ی...در  این سامانه گردآور

 .نشده است یسامانه هنوز راه انداز نیکه ا یعلوم پزشک یقاتیتحق های طرح اطالعات بانک سامانه .21
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               ttp://rsf.research.ac.irh یابسامانه منبع  آشنایی با

سامانه منبع یاب توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز  

ابزار جستجو و دسترسی به اطالعات بیش از شده که توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی این وزارت تهیه

. در این سامانه را فراهم نموده است (3۵1و راهنمای علوم پزشکی )( 3۹۳۹1کتاب )، (۵3۳۳۵هزار عنوان مجله ) ۰۳

های رشته خود دسترسی و مجله مناسب برای انتشار های آموزشی، تصاویر و کتابتوانید به مجالت، فایلراحتی میبه

 .مقاالت خود را پیدا کنید

پزشکی از دیرباز با خرید کشوری متمرکز، مشترک معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

سازی دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران مجالت، کتب و منابع الکترونیک معتبر علمی جهت فراهم

به آخرین منابع اطالعاتی علمی، پژوهشی، درمانی و آموزشی بوده است. حاصل این اشتراک منابع الکترونیک علمی، 

ها بانک اطالعاتی است. اکثر این منابع در بیش از هزاران مجله و مقاله، کتاب، فیلم و تصویر، راهنما و ده دسترسی به

سایت خود، دسترسی به تعدادی عنوان گیرد و هر ناشر در وبالمللی صورت میقالب خرید از ناشرین مختلف بین

کند. همیشه این مشکل برای پژوهشگران وجود داشته است مجله، کتاب و یا منبع دیگر را برای کاربران خود فراهم می

توانند بازیابی کنند و اساسا آیا مجله مربوطه، که یک مجله و یا کتاب خاص را در سایت کدام ناشر و در کدام آدرس می

ز ویاب با هدف تهیه فهرست کامل و به ردر فهرست مجالت مورد اشتراک وزارت بهداشت هست یا خیر. سامانه منبع

سازی امکان جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت و با هدف فراهم

های ارزیابی مجالت، این سازی شده است. از طرف دیگر، این سامانه با ارائه شاخصیک ناشر خاص طراحی و پیاده

 .ب برای انتشار مقاله خود را جستجو، بازیابی و انتخاب کنندامکان را برای پژوهشگران فراهم کرده است تا مجله مناس

برای مجالت مربوطه نمایش   SJRو CiteSore  ،SNIPبندی مجالت مانندهای ارزیابی و رتبهشاخصدر این سامانه 

ی مربوطه نمایش ی چهارگانه هرمجله نیز در بهترین گروه موضوع (Quartile)هاشوند. از طرف دیگر، چارکداده می

 .شوندداده می

http://rsf.research.ac.ir/
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  31و  39ماه اول سال  3مقایسه وضعیت تولیدات علمی دانشگاه در     

حاکی از آن است که  ۹۵و مقایسه آن با همین بازه زمانی در سال  ۹6ماه اول سال  ۹بررسای تولیدات علمی دانشاگاه در    

درصد  Scopusو  PubMedدرصدی بوده است اما از نظر تعداد مقاالت  6۳/2، دانشاگاه دارای رشاد   ISIاز نظر تعداد مقاالت 

بیشترین تعداد مقاله در مجالت   ،Scopusرشاد منفی بوده اسات. از نظر وضعیت کیفی مقاالت منتشر شده دانشگاه در پایگاه   

Q2  و کمترین تعداد در مجالتQ4    ها منتشر شده درصد( در سایر نمایه 1۵/1۳مقاله ) 31نی، اند. در این بازه زمامنتشار شاده

 ارائه شده است. 1و  2اند. اطالعات بیشتر در جداول 

  

 ISI, PubMed, Scopus یگاههایپا در گذشته ماه نه مقاالت تیوضع :1ولجد

  درصد رشد 99آذر  95آذر  شاخص

  ISI 6۳ 62 6۳/2 تعداد مقاالت

  -PubMed ۵۵ ۵6 36/26تعداد مقاالت 

  -Scopus ۵1 36 ۳۳/3۳تعداد مقاالت 

 

 (Scopu)پایگاه  از نظر کیفیت گذشته ماه نه مقاالت تیوضع :1جدول 

 درصد تعداد شاخص

 Q1 3۳ ۵1/13مقاالت منتشر شده در مجالت 

 Q2 ۵۳ ۳۰/36مقاالت منتشر شده در مجالت 

 Q3 13 ۵6/2۵مقاالت منتشر شده در مجالت 

 Q4 ۹ ۳۳/۵مقاالت منتشر شده در مجالت 

 1۵/1۳ 31 سایر مقاالت منتشر شده 

 66/21 1۳ تعداد مقاالت منتشر شده با همکاری سایر کشورها  

 - Scopus 36تعداد کل استنادات در 

 - ISI 1۳تعداد کل استنادات در 

 - Scopus ۵۵/2نسبت استناد به مقاله در 

 - ISI ۵۵/۳نسبت استناد به مقاله در 

 


