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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

 معرفی سامانه نوپا

 از  "های پزشکی ایراننظام نوین اطالعات پژوهش"است که تحت عنوان  ایسامانه 12 ای ازعنوان مجموعه "نوپا" سامانه

اندازی  راه و های علوم پزشکی کشور طراحیبرای دسترسی سایر دانشگاهبهداشت  وزارت فناوری و تحقیقات معاونت سوی

تواند نیازهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی جا میشده است. این مجموعه، به صورت یک

 .رار دهدها قای در اختیار آنرا مرتفع کند و اطالعات طبقه بندی شده و یکپارچه

سنجی اعضای هیأت های مختلفی از جمله علمهمچنین این سامانه در راستای استفاده بهینه و ارتقای علم و پژوهش، سامانه 

شود. در ادامه سایر این مجالت نامعتبر و جعلی را شامل میمعرفی ، مشابهت یاب و های علوم پزشکیی و سایر دانشگاهعلم

 معرفی خواهند شد.ها سامانه

 نحوه دسترسی به پایگاه

اشتراکی وزارت بهداشت بوده و برای دسترسی به پایگاه در خارج از دانشگاه، های ای متشکل از پایگاهمجموعه سامانه نوپا

 اینجا کلیک نمایید.  VPNدرخواست استفاده نمایید. جهت  VPNالزم است از 

 

 روی لینک زیر کلیک نمایید: سامانه نوپا جهت دسترسی به  لینک دسترسی:

http://research.ac.ir 

 یید.استفاده نما Chromeهای این پایگاه، از مرورگر برای دسترسی به همه بخش نکته:

کند. به همین منظور در مورد همه منابع، آدرس دسترسی به المللی را رعایت مییاب، قوانین کپی رایت بینسامانه منبعنکته: 

های علوم پزشکی کشور باشید و روی داده شده است. اگر شما در شبکه اینترنت دانشگاه منبع مذکور در سامانه مربوطه قرار

ترسی به منبع موردنظر فراهم باشد، مستقیما به صفحه مربوطه راهنمایی خواهید شد و از شما آدرس مذکور کلیک کنید و دس

های علوم پزشکی کشور این صورت یا خارج از شبکه اینترنت دانشگاه شناسه و رمز عبوری درخواست نخواهد شد. در غیر

 هستید و یا دسترسی به منبع مذکور وجود ندارد.
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

  (/http://rsf.research.ac.ir) بسامانه منبع یا .1

سازی دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به هدف فراهما این سامانه ب

اندازی شده است. در این سامانه می، پژوهشی، درمانی و آموزشی راهآخرین منابع اطالعاتی عل

الکترونیک معتبر علمی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  مجالت، کتب و منابع

 شود، جمع آوری شده است.بهداشت خریداری می

ها بانک اطالعاتی است. حاصل این جمع آوری دسترسی به بیش از هزاران مجله و مقاله، کتاب، فیلم و تصویر، راهنما و ده

مورد اشتراک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ناشرین  شامل تمام مجالت علمی معتبرمجالت این مجموعه 

، Embaseهای اطالعاتی ( و نیز مجالت نمایه شده در بانکOpen Accessمختلف، به اضافه مجالت با دسترسی رایگان )

Scopus ،PubMed ،ISI  و مجموعهDOAJ .های موردهای موجود در سامانه، شامل تمام کتابکتابهمچنین  است 

های با دسترسی اشتراک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ناشرین مختلف مانند کلینیکال کی، به اضافه کتاب

 .( استOpen Accessرایگان )

به  CiteScoreو  SNIP ،SJRها مانند های ارزیابی آنبار و شاخصهر هفته یک ،اطالعات مجالت روزرسانی:نحوه به

به محض انتشار ویرایش در دسترس جدید، به نیز ها اطالعات کتاب .شوندتغییر به روز رسانی می سالیانه و به محضصورت 

 .شوندروز می

 مجالت ارزیابی هایشاخص

در این سامانه برای مجالت مربوطه نمایش  IFو  CiteSore ،SNIP ،SJRبندی مجالت مانند های ارزیابی و رتبهشاخص

مجله نیز در بهترین گروه موضوعی مربوطه نمایش داده  ی چهارگانه هر(Quartileها )ارکشوند. از طرف دیگر، چداده می

  شوند.می

 جستجوی مدارک

این سامانه برای جستجوی مدارک سه نوع جستجوی ساده، پیشرفته و موضوعی را در منوی باالی صفحه در 

Tab)های استنادی دو پایگاه براساس شاخص توانهای جداگانه فراهم کرده است. همچنین مجالت را می)صفحهScopus  و

ISI گیرد را بندی کرد. در قسمت آخر، انواع منابع اطالعاتی که در این سامانه مورد استفاده و جستجو قرار میجستجو و رتبه

 شود:ه میها در ادامه شرح دادنمایش داده و وضعیت دسترسی هر کدام از این منابع آمده است. هر کدام از این گزینه

http://rsf.research.ac.ir/
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

 انواع جستجوها

 

 جستجوی ساده .1

توان براساس نام مجله یا کتاب، نام مؤلف، شماره استاندارد بین المللی میجستجو را  گزینه دارد که 5 در این قسمت

توانیم مدارکی را جستجو کنیم می Indexed inانجام داد. همچنین از قسمت  ( و نام ناشرISSN( و مجالت)ISBNکتاب)

را جستجو کنید، از این قسمت استفاده  ISIاند. در صورتی که بخواهید تنها مجالت توسط پایگاه خاصی نمایه شده که

 را انتخاب کنید.  DOAJنمایید. در صورتی که مجالت با دسترسی رایگان را بخواهید نمایش دهد از این قسمت، پایگاه 

 

مدارک موجود براساس آن حرف را به ترتیب ه با انتخاب هر حرف، ها، ردیف حروف الفبایی است کدر پایین این گزینه

 دهد.نشان می
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

 جستجوی پیشرفته  .2

ذکر شده، چهار شاخص دیگر نیز وجود دارد که با تعیین هر مورد هایی که در جستجوی ساده در این قسمت عالوه بر گزینه

 توان مجالت را جستجو نمود.می

  

هستند که برای هر کدام بسته  ISIو  Scopusهای استنادی های ارزیابی مجالت در پایگاهصها مربوط به شاخاین شاخص

 را جستجو نمایید.  4تا  Impact Factor 2توانید مجالت با تعیین نمایید. برای مثال می وانید دامنه خاصی راتبه نیاز می

 

 جستجوی موضوعی .3

، چند Add Subject Area( با نام Search Boxر جعبه جستجو )( جستجوی موضوعی و دTabکافی است در برگه )

( موضوع مورد نظر شما را در درخت موضوعی Real timeنظر خود را وارد کنید. سامانه در لحظه ) حرف از موضوع مورد

 تایج مربوط بهنتوانید آن را انتخاب نموده و روی موضوع جستجو شده می گاه با کلیک بردهد. آنجستجو کرده و نمایش می

 را مشاهده کنید.موضوع 
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

Rank Criterionهای ارزیابی مجالت مانند توانید یکی از شاخص: از این قسمت میIF ،Citescore  و ... را برای

 جستجوی خود تعیین کنید.

روه به چهار گ CiteScoreو یا  IF، SNIP ،SJRها مانندهای ارزیابی آنمجالت براساس شاخص: Quartileمفهوم 

ترتیب که ابتدا مجالت را شوند. بدینبندی میکل مجالت مربوطه تقسیم 25۲شامل  مساوی از نظر تعداد یعنی چهار گروه

اول این فهرست مرتب  25۲کنند. سپس های فوق به ترتیب نزولی از بزرگ به کوچک مرتب میبراساس یکی از شاخص

 25۲و  Q1را رین مقادیر شاخص مربوطه هستند ده مجالت با بزرگتشده براساس شاخص ارزیابی مربوطه را که دربرگیرن

 کنند.نام گذاری می Q4و  Q3را سوم و چهارم  25۲ه همین ترتیب و ب Q2دوم را 

برتر  11، 5۲، 1۲توانید تعیین کنید که مجالتی را در جستجو نمایش دهد که جزء ۲می Percentileبا کمک نوار کشویی 

 دهد.وضوعی باشند و در واقع جایگاه مجالت را در بین سایر مجالت یک موضوع نشان میسایر مجالت یک حوزه م

  

 Scopusبندی رتبه .4

 

بندی کرد. این رتبه Scopusهای مربوط به پایگاه استنادی توان نتایج جستجو را براساس شاخصدر این قسمت می

های ساله استنادات مجالت را بر طبق فرمول 3زمانی هستند که در بازه  CiteScore و SNIP ،SJRها شامل شاخص

شود. از قسمت کنند و این گزارش به صورت سالیانه منتشر میبندی میخاصی محاسبه کرده و مجالت این پایگاه را رتبه

Criteria کند. از قسمت سازی میها، نتایج را براساس همان شاخص مرتببا انتخاب هر کدام از این شاخصSubject 

Areas بندی کرد. توان یک شاخه موضوعی را انتخاب کرده و مجالت آن حوزه را رتبهمی 
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

 ISI بندیرتبه .5

 

( Impact Factorهر ساله مجالت نمایه شده را براساس شاخص استنادی ضریب تأثیر ) Web Of Scienceپایگاه 

حاضر این شاخص معتبرترین و مشهورترین شاخص  کند. در حالمنتشر می JCRبندی کرده و در گزارش استنادی رتبه

ها و کشورها را براساس همین معیار ارزیابی مجالت در جهان است و ارزش علمی مقاالت، مجالت، نویسندگان، سازمان

کند. سامانه منبع یاب به صورت پیش فرض، مجالت را سنجند. این معیار استنادات دو سال گذشته مجالت را بررسی میمی

توان مجالت برتر در همان ، میPercentileبندی کرده است. با انتخاب هر شاخه موضوعی، تعیین ساس همین معیار رتبهبرا

 بندی کرد.موضوع را شناسایی و رتبه

 SCIE(Science Citation Indexبندی کرده است که در دو نمایه علوم و علوم اجتماعی، دسته، مجالت را JCRپایگاه 

Expanded) کنولوژی و مهندسی است و و تپزشکی علوم بوط به شاخه مر SSCI(Social Science Citation 

Index)  به نیاز خود شود که بسته می یل تاریخ، فلسفه، حقوق و ... رامجالت مربوط به شاخه علوم اجتماعی از قبشامل

مربوط به یک چارک  ISIتوانید مجالت ، میبا انتخاب چارکرا برای جستجویتان انتخاب کنید.   هانتوانید یکی از آمی

و  JCRبه راهنمای  ISIبندی و جستجوی مقاالت )برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه رتبه خاص را مشاهده نمایید.

ESI  ابل ق راهنماهای آموزشیمراجعه فرمایید. این راهنماها در پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه جندی شاپور و از قسمت

 دریافت است(.

 

 منابع اطالعاتی .6

همه منابع به  هاست.منابع اطالعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و وضعیت دسترسی به آنهمه برگیرنده  دراین قسمت 

های مبتنی بر های آموزشی، پایگاهها، فیلمها و اطلسهای مختلفی از قبیل، مجالت الکترونیکی، کتابر بخشرت مجزا دصو

http://centrallib.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=28781&Site=centrallib.ajums.ac&Lang=fa-IR
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

ها به توان به منابع موجود دست یافت و با کلیک بر آنمیاند. در هر بخشهای رایگان آمدههای داخلی و پایگاهشواهد، بانک

  د.جستجو نموتوان میدرگاه آن پایگاه رفته و 

 

 صفحه نتایج

در این صفحه دو منو در باالی جدول نتایج وجود دارد. در منوی اول در سمت راست، تعداد نتایج جستجو را نمایش 

 همچنین امکان گرفتن خروجی از نتایج جستجو وجود دارد. دهد. می
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

 فیلترگذاری نتایج

 موده و محدود کرد.توان نتایج جستجو را فیلترگذاری ناز دو قسمت نوع و دسترسی می

های مجله، کتاب و یا نوع، کافی است با کلیک بر روی گزینه در فیلتر مربوط بهدر باالی فهرست منابع  براساس نوع مدرک:

محدود کرد. گزینه همه، انتخاب را به حالت پیش فرض اولیه  ،منابع بازیابی شده را به نوع منبع خاص انتخاب شده راهنما،

 در صورتی که بخواهید فقط مجالت را در جستجو نمایش دهد، گزینه مجله را انتخاب نمایید. گرداند.یهمه منابع باز م

توانید مدارک را براساس چهار نوع دسترسی)مشترک، غیر مشترک، رایگان و در اینجا می براساس نوع دسترسی به مدارک:

راک وزارت بهداشت را مشاهده نمایید، گزینه مشترک را همه( بازیابی کنید، در صورتی که بخواهید تمام مجالت مورد اشت

دهد. نوع اشتراکی انتخاب نمایید. این پایگاه به صورت پیش فرض همه مجالت را براساس همه نوع اشتراک نمایش می

های براساس رنگ Details)رنگ سبز( و یا عدم اشتراکی )خاکستری( بودن مدارک در ستون آخر این جدول در قسمت 

 لف مشخص شده است.مخت

 

 های جدول نتایجتفسیر شاخص

توانید با کلیک روی نشانه فلش باال و پائین هر ستون، می در منوی بعدی، اطالعات مربوط به نتایج جستجو آمده است که

، صعودی و یا با یک کلیک دیگر، به صورت و براساس همان شاخص ( نتایج صفحه را برای همان ستونSortingچیدمان )

 بندی شده است.)شاخص ضریب تأثیر( مجله رتبه IFاین جدول به صورت پیش فرض براساس  .نزولی تغییر دهید

 

دهد که هر مجله مربوط به کدام در این ستون گروه موضوعی مجله آمده است و نشان می: Subject Categoryستون 

 های موضوعی است. شاخه یا شاخه

به ترتیب  ،در گروه موضوعی مربوطه مورد نظر،کنند مجله این اعداد مشخص می: مجله هرو ... مقابل  1۰۱، 5۱، 1۱اعداد 

 قرارگرفته است. برتر همان گروه موضوعیو ... مجالت  11۲، 5۲، 1۲در بین 
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

ای وجود داشته باشد، با نام ناشر و یا مجموعه Publisher/ Holderچنانچه در ستون : Publisher/ Holderستون 

 .توانید به صفحه مجله یا کتاب مربوطه راهنمایی شده و به آن دسترسی پیدا کنیدروی آن می کلیک بر

ترین شاخص در دهد و در حال حاضر مهمنشان می ISIاین شاخص، ضریب تأثیر مجالت نمایه شده در پایگاه : IFستون 

ساس استنادات مجله در دو سال گذشته بندی مجالت در جهان است. این شاخص براهای ارزیابی و رتبهبین سایر شاخص

 شود.ارائه می JCRشود و به صورت سالیانه از طرف مجله استنادی محاسبه می

یعنی  ISIچارک مربوط به مجله را در شاخه موضوعی مربوطه و براساس شاخص استنادی پایگاه  :IF Quartileستون 

 دهد.ایش میمجله، نم IFشاخص 

سال  3، معیار استاندارد استنادی است که براساس استنادات مربوط به مقاالت مجله در این شاخص :CiteScoreستون 

گیرد. این شاخص مربوط به پایگاه استنادی شود و همه انواع مقاالت را در محاسبه استنادات در نظر میقبل، محاسبه می

Scopus .است 

 دهد.نشان می Scopusن شاخص در پایگاه چارک مربوط به مجله را براساس ای :CiteScore Quartileستون 

 دهد.شاخص هرش یا اچ ایندکس مجالت را به طور میانگین نمایش می: H-indexستون 

های علوم : بیانگر وضعیت دسترسی کاربران دانشگاهDetailsهای سبز، نارنجی و خاکستری در ستون نماد: Detailsستون 

 یب که:پزشکی کشور به منبع مذکور است. بدین ترت

 نماد سبز، نشان برقرار بودن دسترسی به منبع مذکور است. .1

 ( منبع مذکور است.Open Accessنشان رایگان بودن ) نماد نارنجی، .2

 نماد خاکستری، نشان از عدم پوشش منبع مذکور در مجموعه منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت است. .3

 کنند:مربوطه را مطابق راهنمای زیر مشخص میاین حروف، نوع منبع  :Detailsحروف موجود در ستون 

 ( است.Journalبیان کننده آن است که منبع مربوطه مجله ) Jحرف  .1

 ( است.Bookنشان دهنده آن است که منبع مربوطه، کتاب ) Bحرف  .2

 و معرف آن است که منبع مربوطه یک راهنماست. Consultنماد  Cحرف  .3

 ودن منبع موردنظر است.( بDatabaseنماد بانک اطالعاتی ) Dحرف  .4

 ( است.Local Databaseهای اطالعاتی داخلی )بیان کننده بانک Lحرف  .5
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 ( است.Multimediaنشان دهنده منابع دیداری شنیداری ) Mحرف  .1

 است.(Evidence based Medicineمشخص کننده منابع پزشکی مبتنی بر شواهد ) Eحرف  .1

 رایگان است.و مشخص کننده منابع  Freeنماد کلمه  Fحرف  .8

روی نشان در صورتی که پس از جستجو و بازیابی مجله یا کتاب مذکور،  :Detailsدر ستون دسترسی به اطالعات بیشتر 

رگیرنده جزئیات بیشتر منبع است، ب درای که کلیک کنید، پنجره Detailsسبز، نارنجی و یا خاکستری مقابل آن در ستون 

 .شودنمایش داده می

 

 

 (/http://esid.research.ac.ir) نه خبره یابساما .2

های علوم منبع سامانه خبره یاب پژوهش، تمامی مقاالت نمایه شده اعضای هیات علمی دانشگاه

باشد. با توجه به اینکه سامانه براساس مفاهیم و درخت می PubMedپزشکی کشور در 

ها گیرند که برای آنکند از این میان صرفاً مقاالتی مد نظر قرار میکار می MeSHموضوعی 

 PubMedنگاشت شده باشد )توسط خود بانک  MeSH( ذکر و به Keywordهایی )کلیدواژه

 (.Scopusو یا بانک نمایه کننده مقاله مانند 

http://esid.research.ac.ir/
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 دهد:را نشان می MeSHنگاشت شده به های دارای کلیدواژه PubMedبه عنوان مثال تصویر زیر یک مقاله نوعی 

 

 برای مقاله، درج شده باشد: MeSHهای نیز مستقالً کلیدواژه Scopusهمچنین ممکن است در بانک نمایه کننده 

 

 MeSHبندی مفاهیم در طبقه

سری یک MeSH (MeSH Heading)اند و برای هر مفهوم مفاهیم در یک درخت موضوعی چیده شده MeSHدر بانک 

یر زیر تصودهند. های نوشتاری متفاوت همان مفهوم را ارائه می( هم در نظر گرفته شده است که حالتMeSH Termواژه )

 (:PubMedدهد )از سایت را نشان می MeSHیک مفهوم نوعی 
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 :دهدهای مرتبط با این مفهوم را نشان میTermتصویر زیر 

 

 روش جستجو

 وش جستجو مهیا کرده است:سامانه خبره یاب پژوهش نیز دو ر
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 Mesh Term هایکلیدواژه جستجو براساس .1

 

توانید یکی را دهد که می، موضوعات مرتبط را نشان میدر این روش، با تایپ کردن کلیدواژه مورد نظر، به صورت آنی

 انتخاب نموده و نتایج را مشاهده کنید.

 

 MeSHدرخت موضوعی  جستجو در  .2

وار های اصلی و فرعی به صورت درختدر شاخه MeSHوضوعات علوم پزشکی بر طبق اصطالحنامه در این روش، م

 ترین موضوع مورد نظرتان را انتخاب کنید.توانید مرتبطها میمرتب شده که از بین آن
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 روش نمایش نتایج

می مقاالت نمایه شده با آن سامانه خبره یاب پژوهش تما ،درخت موضوعیاز و یا یک مفهوم  MeSH Termبا انتخاب یک 

 دهد:واژه/مفهوم را بازیابی کرده و در سه بازنمایی نشان می

 فهرست نویسندگان مقاالت: -1

 

به ترتیب رتبه علمی و ارزش –اند را در این بخش، نام و مشخصات نویسندگانی که روی موضوع مورد جستجو، کار کرده

را نیز  باشند مورد جستجوتی از عضو هیات علمی را که حاوی مفهوم/کلیدواژه تعداد مقاالدهد. همچنین نمایش می -مقاالت

 دهد.نشان می

 وابستگی علمی جاری نویسندگان آن مقاالت: -2
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کنند؛ در این قسمت ها فعالیت میها و مراکز تحقیقاتی که نویسندگان مقاالت مرتبط با موضوع مورد جستجو، در آندانشگاه

تعداد مقاالتی است که اعضای هیات علمی جاری دانشگاه/دانشکده/مرکز « مقاالت مرتبط»تصویر فوق در اند. فهرست شده

دهد. تعداد این اعضا را نشان می« نویسندگان»اند و حاوی مفهوم/کلیدواژه انتخاب شده باشند. تحقیقاتی مذکور منتشر نموده

ک بوده است و اگر فردی در حال حاضر عضو یک ت علمی مالهیأعضو « جاری»لطفا توجه فرمایید وابستگی علمی 

 همه مقاالت جاری و قبل ایشان نیز برای آن واحد محاسبه شده است. ،دانشگاه/دانشکده/مرکز تحقیقات است

 فهرست مقاالت بازیابی شده -3

فحه مربوط به آن در این قسمت، برای مشاهده مقاله مورد نظر، روی عنوان آن کلیک نمایید. در این صورت شما را به ص

 مطالعه نمایید. ،توانید چکیده و متن کامل آن را در صورت وجود اشتراکدهد که مینشریه ارجاع می

نام و تصویر همکاران  Authorsدهد. در قسمت همچنین شاخص ضریب تأثیر مقاله و چارک مربوط به مجله را نشان می

توانید به سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی وارد شوید و میدهد. با کلیک بر روی هر کدام پژوهشی را نمایش می

 اطالعات بیشتری را درباره آن نویسنده کسب نمایید.

 

 (/http://ppc.research.ac.ir) سامانه مشابهت یاب .3

 بوده و در دست اجرا است.این سامانه غیر فعال 

 

 

 

http://ppc.research.ac.ir/
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 (http://www.inlm.ir) ابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشورکت .4

کتاب و راهنمای  مجله، عنوان هزار 81 از بیش اطالعات به دسترسی و جستجو ابزار  این سامانه

 دهد.قرار میپژوهشگران علوم پزشکی را در اختیار 

های مختلف علوم پزشکی در دسترس است و مجله های رشتهدر این سامانه مجالت و کتاب

سنجی مجالت را های علمصشاختوانید میهمچنین  مناسب برای انتشار مقاله قابل جستجوست.

 ید.نمایبررسی 

دهد. بنابراین برای دریافت اطالعات بیشتر، به با انجام جستجو، نتایج را در صفحه مربوط به سامانه منبع یاب نمایش می

 مراجعه نمایید. سامانه منبع یابمربوط به  توضیحات

 

 (https://thesis.research.ac.ir)  های پزشکیهای دانشگاهنامهپایانسامانه  .5

بانک جامع و روز آمد،  های علوم پزشکی کشور به عنواننامهرسانی پایانسامانه جامع اطالع

بیش  دهد. در این پایگاهها را به جامعه علوم پزشکی کشور ارائه مینامهخدمات جستجوی پایان

دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ثبت شده و امکان جستجو و  13نامه از پایان 281111 از

 ها فراهم شده است.نامهمشاهده اطالعات کتابشناختی و چکیده پایان

 ؛ ولیدهدمه در اختیار مخاطب قرار میپایان نا کتابشناختینامه را به همراه اطالعات ابانک اطالعاتی چکیده هر پایان ینا

نین امکان همچ. ها در دسترس هستندها را مشاهده نمود و فقط چکیده و اطالعات کتابشناختی آننامهتوان متن کامل پایاننمی

 .وجود داردواژه ستاد راهنما و مشاور و کلیدگاه، دانشکده، ااساس دانشدریافت گزارش آماری بر

http://www.inlm.ir/
https://thesis.research.ac.ir/
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 روش جستجو

های متعدد و دهد که با انتخاب گزینهدر این پایگاه فقط یک نوع جستجوی ترکیبی وجود دارد و این امکان را به کاربر می

 تری دست یابد.تنظیم فیلدهای مربوطه به نتایج تخصصی و دقیق

نید با انتخاب یکی از فیلدهای عنوان، چکیده، پدیدآور، رشته و استاد راهنما جستجوی خود را خاص و توادر دو کادر اول می

 محدود نمایید.

 تری را نمایش خواهد داد.را در صورت انتخاب، به ترتیب موارد بیشتر یا مرتبط« و»و « یا»در کادر دوم یکی از عملگرهای 

های ثبت شده، دارای نامهلی و داشتن چکیده را انتخاب نمایید. زیرا همه پایانهای بعدی، سال دفاع، مقطع تحصیاز گزینه

 چکیده نیستند.

های علوم پزشکی مربوط به یک یا چند استان را انتخاب کنید تا جستجو فقط در توانید دانشگاههمچنین از روی نقشه، می

 ها صورت گیرد.های آن دانشگاهنامهمیان پایان

 

 مشاهده نتایج

دهد. در مورد هر رکورد، اطالعات کتابشناختی از قبیل عنوان، دانشگاه، مقطع در این صفحه، تعداد نتایج جستجو را نمایش می

توان چکیده و تحصیلی، تاریخ دفاع و نام دانشجو آمده است. همچنین با کلیک بر روی چکیده یا مشاهده جزئیات، می

 اطالعات کتابشناختی آن را مشاهده نمود.



 
 
 
 

19 
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 ذخیره نتایج

در صورتی که نتیجه جستجو را ذخیره یا چاپ کنید بایستی رکوردهای مورد نظر را تیک بزنید و از پایین صفحه گزینه ذخیره 

و ...( را برای نتایج خود  HTML, ENDNOTEتوانید بسته به نیاز، نوع خروجی)یا چاپ را به کار ببرید. همچنین می

 استفاده نمایید.

 

 (http://books.research.ac.ir)های پزشکیاهنه مدیریت انتشارات دانشگساما .6

های منتشر شده توسط این سامانه امکان نمایش و دسترسی سریع به اطالعات به روز کتاب

های مختلفی است. از یتاین سامانه دارای قابل .کندهای علوم پزشکی کشور را فراهم میدانشگاه

های علوم پزشکی را در های تالیف و ترجمه دانشگاهجمله اینکه اطالعات اصلی و به روز کتاب

 دهد. اختیار مخاطب قرار می

http://books.research.ac.ir/
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اساس عنوان، نویسنده، سال نشر، ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب م جستجوی ساده و پیشرفته کتاب برهمچنین امکان انجا

 های زیر تشکیل شده است:صفحه اصلی و عمومی سامانه از بخش .انه فراهم استنیز در این سام

o نوار ابزار 

 فهرست موضوعی .1

های موجود در آن دسته موضوعی وجود دارد. با در این بخش از سامانه امکان انتخاب موضوع مورد نظر، برای مشاهده کتاب

وضوع را مشاهده نمایید. موضوعات به چهار دسته کلی شامل علوم های یک متوانید زیرشاخهکلیک بر روی گزینه زیر می

اند و هر دسته شامل زیر موضوعات سالمت، علوم اجتماعی و علوم انسانی، علوم زیستی، علوم فیزیکی و مهندسی تقسیم شده

 مخصوص به خود است.

 

وضوعات اصلی و یا فرعی انتخاب نمایید. برای انتخاب موضوع کافی است روی مربع کنار هر موضوع کلیک کرده و از بین م

 شود.های مربوط به آن موضوع نمایش داده می، فهرست کتاب"مشاهده"پس از انتخاب موضوع، با کلیک بر دکمه 

 هاکتب دانشگاه .2

ش داده هایی که توسط دانشگاه در سامانه ثبت شده است، نمایهای علوم پزشکی و تعداد کتابدر این قسمت، لیست دانشگاه

 های آن دانشگاه را مشاهده کرد.توان کتابشود. با کلیک بر روی دانشگاه موردنظر، میمی
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 خرید کتاب .3

های ثبت شده در سامانه، در صورت تمایل به خرید کتاب مورد نظر، الزم است با اداره انتشارات پس از مشاهده کتاب

 دانشگاه مربوطه تماس حاصل نمایید. 

های ارتباطی ذکر شده ها و راهدیگر نوار ابزار، توضیحات مختصری درباره سامانه مدیریت انتشارات دانشگاههای در بخش

 است.

o نوار جستجو 

 :تشکیل شده استزیر بخش  از دواین نوار در صفحه اصلی قرار دارد و 

 غیر خواهد بود.با توجه به فیلترها، موضوع و یا دانشگاه انتخاب شده، تعداد نتایج مت تعداد نتایج:

در اینجا با نوشتن عبارت یا کلمه مورد نظر مربوط به عنوان، پدیدآور، ناشر، سال نشر، نام دانشگاه و قالب  کادر جستجو:

 های مرتبط با جستجوی خود را مشاهده نمایید.توانید کتابکتاب، می

 

o صفحه نتایج 

 ها وجود دارد:ابدر زیر نوار مربوط به جستجو، دو بخش فیلترها و فهرست کت

 فیلترها-
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های موجود در سامانه را براساس دانشگاه، موضوع، سال توان کتابوجود دارد که می در ستون سمت راست، فیلترهایی

انتشار، نوع کتاب، قالب کتاب و زبان محدودسازی نموده و مشاهده کرد. توجه داشته باشید در صورتی که از نوار ابزار صفحه 

 دانشگاه خاصی شده باشید، امکان انتخاب دانشگاه از ستون فیلتر حذف خواهد شد. اصلی وارد کتب

 هافهرست کتاب-

نمایش داده های انتخاب شده، های ثبت شده در سامانه با توجه به فیلترها و موضوع، کتابوسط این صفحه )صفحه اصلی(در 

توانید نوع های باال و پایین موجود در کنار هر فیلد، میفلش ها، با کلیک بر رویشوند. در نوار مربوط به اطالعات کتابمی

ها از جدیدترین ها را تغییر دهید. برای مثال، در قسمت سال انتشار، با کلیک بر روی فلش باال، لیست کتابسازی کتابمرتب

 عکس خواهد شد.ترین کتاب، مرتب شده و در صورت کلیک بر روی فلش پایین، این ترتیب بربه قدیمی

ای مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر توانید اطالعات مربوط به آن را در صفحه جداگانهبا کلیک بر روی عنوان کتاب می

 توانید اطالعات کتاب را در همین صفحه مشاهده نمایید.روی فلش موجود در انتهای ردیف مربوط به هر کتاب، می

 

 (http://journals.research.ac.ir)شی پزشکی سامانه نشریات علمی پژوه .7

بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور با هدف ارائه کامل اطالعات مجالت علمی پژوهشی 

مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل عنوان، شاپا، آدرس وب، آدرس ایمیل، 

 و موضوع اعتبار، تاریخ مجله، ناشر  مسئول، سردبیر و ی، نام صاحب امتیاز، مدیرآدرس پست

به طور رسمی  1311طراحی شده و از تاریخ اول خرداد  کننده مجله نمایه اطالعاتی هایبانک

ت، در عنوان مجله علمی پژوهشی کشور در حوزه وزارت بهداش 411اندازی شده است. درحال حاضر اطالعات بیش از راه

 .ای استاین بانک موجود و قابل بازیابی لحظه

 .حراز اعتبار، رتبه و بانک اطالعاتی نمایه کننده مجالت علوم پزشکی کشور استاین سامانه مبنای سنجش و ا

ه سامانه را دربارها، اصول و قوانینی ها، بقیه گزینهدر منوی اصلی این سامانه، به جز دو گزینه صفحه اصلی و نشریات دانشگاه

 شود.دهند. در اینجا فقط این دو گزینه بیان میو انتشار مجالت ارائه می
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o  :صفحه اصلی 

ها محدود کرده و توان جستجو را براساس ایندر باالی کادر جستجو، سه گزینه نمایه، نحوه انتشار و زبان وجود دارند که می

و ... ثبت  Proquestیا  ISIمجالتی است که توسط پایگاه خاصی مانند  نتایج را مشاهده نمود. کاربرد نمایه، برای جستجوی

 اند. و نمایه شده

 

توان نتایج جستجو را خروجی گرفت. همچنین در هر ردیف از جدول اطالعات مختصری در های باالی جدول، میاز گزینه

 شریه مورد نظر دسترسی پیدا کنید.توانید به سایت رسمی نمورد مجله آمده که با کلیک بر روی عالمت خانه، می

سایت مجالت علوم پزشکی کشور ر به طور روزانه اقدام به رصد وبسامانه هوشمند نشریات علوم پزشکی کشوجا که از آن

کند. بدین های اطالعاتی مربوطه ثبت میها را استخراج و در بانکنموده و اطالعات آخرین شماره منتشر شده و مقاالت آن

شود؛ ضبط میو سامانه رصد، ثبت های تاخیردار هر مجله نیز توسط هنگام یا تعداد شمارهطالعات وضعیت انتشار بهترتیب ا

اند، در زمان مشاهده سامانه، وضعیت انتشار به نحوی که مجالتی با ستون سبز رنگ در گزینه آخرین شماره مشخص شده

اند یک شماره تاخیر و نشانگر قرمز پُررنگ، نماد دو شماره و ص شدهبهنگام داشته و مجالتی که با رنگ قرمز کم رنگ مشخ

 .بیشتر تاخیر مجله است
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o ها:نشریات دانشگاه 

توانید با کلیک بر روی نام هر دانشگاه، فهرست کامل های علوم پزشکی آمده است. در اینجا میدر این قسمت لیست دانشگاه

 نمایید. مجالت علمی پژوهشی آن دانشگاه را مشاهده

 

 (http://idml.research.ac.ir) سامانه بانک اطالعات مقاالت پزشکی ایران .8

توان، مقاالت پزشکی این سامانه به صورت آزمایشی در دسترس است و از طریق آن می

دو زبان فارسی و انگلیسی موجود  این مقاالت بهپژوهشگران ایران را جستجو و مشاهده نمود. 

ها، به صفحه مربوط به در نوار اصلی که به رنگ آبی است، دو گزینه نشریات و سازمانهستند. 

 دهند. سامانه نشریات علمی پژوهشی کشور پیوند می

ضوع جستجو شده توان براساس مقاله، نویسنده، سازمان جستجو نموده و همچنین مقاالت مشابه با مودر قسمت جستجو، می

 را مشاهده نمود.

http://idml.research.ac.ir/
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توانید با کلیک روی منوی کشویی کنار عنوان، کلیدواژه یا چکیده، انتخاب نوع کلیدواژه مورد نظر را در زمان جستجو می

نمایید. همچنین در صورتی که بخواهید اطالعات بیشتری را در جستجو، وارد کنید، روی عالمت + کلیک نمایید تا فیلد 

 اضافه شود.  ،وارد کردن اطالعات دیگری برای

 توانید یک بازه زمانی را برای نتایج جستجوی خود تعیین کنید.از گزینه تعیین سال انتشار، می

 جستجوی نویسنده

کند را نوشته و مقاالت توانید نام دانشگاه یا سازمانی را که نویسنده در آن فعالیت میدر این قسمت عالوه بر نام نویسنده، می

 و را مشاهده نمایید.ا

 

 جستجوی سازمان

 ها را مشاهده نمود.توان دانشگاه یا سایر مراکز تحقیقات را جستجو کرده و مقاالت آنبا کمک این بخش می
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 صفحه نتایج

توان این اطالعات را ، متن و ... دریافت کرد. همچنین میHTMLتوان نتایج جستجو را در قالب در منوی باالی صفحه، می

 توان نتایج را فیلترگذاری نمود.از ستون سمت راست می برای نرم افزارهای اندنوت، بیب اکسل و ... خروجی گرفت.

توانید در همین صفحه آن را مطالعه در مورد هر مقاله اطالعات کلی در مورد آن آمده است با کلیک بر روی چکیده، می

توانید متن کامل مقاله جا میو از آن دهدمجله مورد نظر ارجاع می درگاهرا به نمایید. گزینه مشاهده در صفحه نشریه نیز، شما 

 دهد.موضوع را به همراه درصد شباهت نمایش می. گزینه مقاالت مشابه، مقاالت همرا دریافت کنید

 

است. در پایین این های فارسی و انگلیسی و اطالعات نویسندگان و نشانی مقاله آمده روی عنوان مقاله، چکیده با کلیک

 توانید مقاله را مطالعه نموده و دانلود کنید.صفحه با کلیک بر دریافت فایل مقاله، می
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  (http://blacklist.research.ac.ir)ر و جعلیسامانه معرفی مجالت نامعتب .1

بزار نشر و دریافت دانش روزآمد در حیطه های مجالت علمی همواره در زمره مهمترین ا

موضوعی مختلف محسوب شده اند. متاسفانه این رسانه در سال های اخیر به شکلی فزاینده مورد 

سواستفاده سودجویان در محیط وب قرار گرفته است. به گونه ای که در بسیاری از موارد این 

و نامعتبر اقدام به فریب نویسندگان و دریافت مبالغی از ایشان با عنوان افراد با راه اندازی وب سایت هایی از مجالت جعلی 

هزینه انتشار مقاله می نمایند. پذیرش و انتشار مقاله در این مجالت اغلب به سرعت و بدون طی فرایند داوری علمی و ادبی 

 صورت می گیرد.

معرفی این دسته از مجالت به جامعه پزشکی کشور که با توجه به پیچیدگی فرایند شناسایی مجالت نامعتبر و جعلی و لزوم 

به سبب ماهیت کاری خطیر خود نیازمند دسترسی به مجالت و مقاالت روزآمد و معتبر می باشند، مرکز توسعه و هماهنگی 

ی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرایند بررسی و شناسای

ت مجالت نامعتبر و جعلی مجالت نامعتبر و جعلی را از سال گذشته در دستور کار خود قرار داد. ماحصل این بررسی فهرس

 . این پایگاه با هدف آگاه کردن پژوهشگران از مجالت نامعتبر و جعلی راه اندازی شده است. می باشد

تمام مجالت نامعتبر  ،شده است که البته طبق اعالم خود سامانهنشریه نامعتبر و جعلی معرفی  181هزار و  2ر این سامانه د

به دلیل معتبر بودن آن نیست. اما وجود  ای در این فهرست، الزاماًلهبه این معنی که عدم وجود مج گیرد.موجود را در بر نمی

 نشان دهنده نامعتبر بودن آن است. جعلی بوده و مجله در این فهرست

http://blacklist.research.ac.ir/
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 مجالت جعلیجستجوی 

آن را  مجله و یا آدرس اینتنرنتی شماره استاندارد ،ناشر ی از عنوان مجله،کافی است همه یا بخش ای بررسی مجله مورد نظربر

باالخص  ،به سایر مشخصات درج شده حتماً ،نظر خود پس از بازیابی عنوان مجله مورد.در کادر جستجوی پایگاه وارد کنید

 .آدرس اینترنتی آن است ،مورد مجالت جعلی مهمترین وجه تمایز از مجله اصلیزیرا در  ؛آدرس اینترنتی آن توجه کنید

 

مقاالت منتشر شده در مجالت فهرست حاضر از تاریخ مندرج در مقابل عنوان هر مجله، نامعتبر محسوب شده و مشمول هیچ 

 .امتیاز مادی و معنوی نخواهند شد

 فرم توانید از طریقمی، منظور رای اینب مخاطبان فراهم کرده است.ا برای این سامانه همچنین امکان پیشنهاد مجله نامعتبر ر

آن را ارسال کنید تا مورد بررسی  ،و درج مشخصات کامل مجله و ذکر دالیل و توضیحات کافی بررسی برای مجله پیشنهاد

 .قرار گیرد

 

 (http://news.research.ac.ir) های سالمتسامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش .1۰

های سالمت انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش ،اندازی این سامانههدف از راه

 سامانه، این کارکردهای از یکی. است مناسب هایبندیدسته با و  سریع  کشور به روشی صحیح،

ر ذینفعان جامعه از طریق انتقال پیام و اخبار منتج از سای و مردم و محققان بین ارتباط برقراری

 های تحقیقاتی است.طرح

اندازی این پایگاه است. های علوم پزشکی کشور از اهداف راههای پژوهشی دانشگاهانتقال دانش تولید شده حاصل از طرح

رسانی از نتایج گزاران و ارتقاء آگاهی و اطالعهمچنین افزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان و سیاست

 .های علوم پزشکی از دیگر اهداف این پایگاه ذکر شده استپژوهش

  صفحه اصلی:

 5ها در این صفحه قابل مشاهده است. همچنین در پایین صفحه، خبرهای پژوهشی را در جدیدترین اخبار پایگاه و دانشگاه

 دهد:دسته زیر، نمایش می

 ژه سیاستگذاران درمانیاخبار وی 

  اخبار ویژه سیاستگذاران پژوهشی 

  اخبار ویژه مردم و رسانه ها 

http://news.research.ac.ir/
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 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

  اخبار ویژه متخصصان و پژوهشگران 

 معرفی بخش های ویژه خبری 

 

 ترجمان دانش: 

 ارائه یا و تایید مورد و مصوب مجالت و نشریات در انتشار با را پژوهشی های یافته که داشتند انتظار محققان پیش دهه دو در

 و گذاری اشتراک به برای بخشی انرژی و جدید روش اخیر، های سال در. گذارند اشتراک به محققان سایر با ها، کنفرانس در

 .است شده مطرح دانش مبادله و انتقال یا دانش ترجمان عنوان تحت تحقیقات نتایج از استفاده

 میان ارتباط ایجاد با که است اخالقی نظر از دانش صحیح کارگیری به و تبادل تولید، فرآیند از است عبارت دانش ترجمان

 در. شودمی منجر پژوهشی هاینظام تقویت و موثرتر خدمات محصوالت، ارائه به ها،پژوهش کنندگان مصرف و پژوهشگران

 .است هاآن واقعی استفاده محل به هاپژوهش نتایج انتقال دانش، ترجمان واقع

 آمادگی عدم و مفاهیم انتقال قابلیت عدم مطالب، موضوعی ارتباط عدم شده، تولید اطالعات ادزی حجم به توجه با

 معاونت علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز شد سبب ،شده تولید دانش کارگیری به برای سیاستمداران

 سالمت هایپژوهش نتایج انتشار پایگاه یجادا و طراحی به اقدام پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت فنآوری و تحقیقات

 .نمایدمی فراهم کشور سالمت هایپژوهش کردن کاربردی و دانش مدیریت برای بستری واقع در پایگاه این. نماید کشور

از قسمت  - کشور پزشکی علوم هایدانشگاه معرفی از پس سالمت هایپژوهش نتایج کاربست کارشناس راستا، این در

 براساس سالمت هایپژوهش نتایج کاربست کارشناس سپس. نمایدمی مزبور سامانه در نام ثبت به اقدام -پایگاه  عضویت در

 نتایج کاربست کارشناس پس آن از. گرددمی فعال سامانه، در شده انجام نام ثبت همچنین و پزشکی علوم دانشگاه نامه معرفی
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 توسط  که) دانش ترجمان آموزشی کارگاه در شده ارائه هایوزشآم براساس است موظف ،دانشگاه سالمت هایپژوهش

 یافته اتمام پژوهشی هایطرح تمامی از انتشار قابل خبر و پیام تهیه به نسبت( است شده برگزار  هادانشگاه همکاری با و ستاد

 .نماید اقدام دانشگاه آن

 محققان تعامل تا پذیرد صورت طرح اتمام از پس ماه یک اکثرحد دانشگاه آن تحقیقاتی هایطرح تمام برای بایستی فرآیند این

 .یابد تحقق جامعه آحاد با پزشکی علوم حوزه در کشور

 های پژوهش:تازه

 شود.های خاتمه یافته در این قسمت نمایش داده میها و طرحپژوهش

 

 جستجو:

 های ثبت شده در پایگاه وجود دارد.امکان جستجو در اخبار و پژوهش
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 (http://isid.research.ac.ir)سنجی اعضای هیأت علمی علم سامانه .11

گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات دانش اندازه (Scientometrics) سنجیعلم

های دازد. شاخصپرها و کشورها در قالب متغیرهای کمی میعلمی پژوهشگران، دانشگاه

های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که سنجی شامل شاخصعلم

  گیرد.ت علمی قرار أبندی و ارتقاء اعضای هیتواند مبنای ارزشیابی، رتبهمی

 1314در سال   (Iranian Scientometric Information Database - ISID)سنجی اعضای هیأت علمیسامانه علم

های علوم پزشکی ایران توسط مرکز ت علمی دانشگاهأسنجی اعضای هیهای علمبا هدف استخراج و نمایش به روز شاخص

آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن

 سازی و اجرا شده است.کشور طراحی، پیاده

های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، ت علمی دانشگاهأاطالعات عمومی اعضای هی ISIDدر سامانه  

های سنجی معاونتدانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی توسط کارشناسان علم

 های علوم پزشکی درج شده است. تحقیقات و فن آوری دانشگاه

  Scopus های استخراج شده از بانک اطالعاتیجدیدترین داده ISID سنجی در سامانههای علمبنای محاسبه شاخصم

تر مجالت در بانک در این سامانه، پوشش گسترده ISIدر مقایسه با  SCOPUSعلت انتخاب بانک اطالعاتی  است.

بان فارسی است که مجالت و مقاالت بیشتری را در گستره موضوعی علوم پزشکی، کشور ایران و ز SCOPUSاطالعاتی 

 گیرد.در برمی ISIدر مقایسه با 

  Google Scholar،CV ت علمی در این سامانه مانند عکس، آدرس صفحه اختصاصی فرد درأسایر اطالعات هر عضو هی

کلیک بر روی نام عضو  سنجی دانشگاه مربوطه بادر صورت ورود اطالعات توسط کارشناس علم)سامانه بهسان دانشگاه( 

بار به روز روز یک 21اطالعات هر فرد در سامانه، به طور خودکار حداقل هر همچنین  .شودت علمی نمایش داده میأهی

 شود.رسانی می

و تعهدات  Kدر حال حاضر، پوشش این سامانه مربوط به اعضای هیات علمی رسمی، آزمایشی، طرح نیروی انسانی، ضریب 

 همچنین اساتید بازنشسته هیات علمی رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و شامل پژوهشگران غیرتحت پوشش وزا

 شود.نمی

 

 

http://isid.research.ac.ir/
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 اعضای هیأت علمیبروندادهای پژوهشی های ارزیابی شاخص

، سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقاالت منتشر شده، تعداد کل استنادات دریافت شدههای علمشاخص

بدون  h-Index و شاخص خوداستنادیبدون  h-Index ، شاخصh-Index میانگین استناد به ازای هر مقاله، شاخص

  د.باشاستنادات کتاب می

توسط دکتر جرج هیرش استاد فیزیک  2115سنجی است که در سال های مهم علماز شاخص h-index شاخص هیرش یا

  hمیت و کیفیت برون داد علمی پژوهشگران معرفی شد. به این ترتیب که شاخص دانشگاه به منظور محاسبه و نمایش توام ک

  .بار استناد شده باشد h تعداد از مقاالت وی که به هر کدام حداقل  h یک پژوهشگر عبارت است از 

شاخص برای تکمیل عملکرد  Gشاخص  2111های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت پراستناد است. در سال یکی از ضعف

h  و رفع این ضعف توسط دانشمندی بلژیکی به نام اگه معرفی شد. در این شاخص بر خالف شاخص هرش به مقاالتی که

برابر است با باالترین رتبه در لیست  gشاخص  ،شود. بنا به تعریفیوزن بیشتری داده م ؛گیردبیشتر مورد استناد قرار می

مقاالت  اتریافت کرده باشند و مجموع استناداستناد د، 2توان به  gبه اندازه حداقل مقاله اول  gنزولی مقاالت به ترتیبی که 

یابیم در می G-Index. با توجه و دقت در نحوه محاسبه است 2به توان  gبا عددی باشد که حاصل  بزرگتر یا مساوی، gتا

مقاالت پراستناد و اصالح شاخص اچ برای برجسته کردن  نخواهد بود. H-Indexهیچ وقت کمتر از  G-Indexکه میزان 

 یا بیشتر به آن استناد شده است.  2است که جی به توان  یمطرح شد. باالترین تعداد مقاالت

 

 صفحه اصلی
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افراد است. الزم به ذکر است که  h-Index اساس شاخصبه صورت پیش فرض بر ISID شیوه چیدمان نتایج در سامانه

های موجود در صفحه اصلی ک بر روی فلش قرار گرفته در کنار عنوان هر یک از سرستونتوان با کلیترتیب مذکور را می

  د.داتغییر 

اساس عنوان دانشگاه، مرکز تحقیقات، رشته و مقطع امکان فیلتر کردن اطالعات بر ،لمیسنجی اعضای هیات عدر سامانه علم

انشگاه و رشته و سایر مشخصات مورد نظر را از نوار کشویی توان داز کادر باالی صفحه در هر فیلد می تحصیلی وجود دارد.

 .باشداساس نام و نام خانوادگی نیز امکان پذیر میجستجوی افراد برعالوه بر آن،  ها انتخاب نمود. آن

 جستجو براساس نقشه 

توان شهر و از نقشه موجود در سمت چپ صفحه، می

أت علمی هی دانشگاه مورد نظر را انتخاب نموده و اعضای

امکان دریافت خروجی ها را مشاهده نمود. این نقشه، آن

های علوم پزشکی موجود در هر استان را اساس دانشگاهبر

 .فراهم کرده است

 

 فیلترگذاری نتایج

ر دهد و با استفاده از هر کدام از فیلترهای موجود این تعداد تغییدر باالی جدول در سمت راست، تعداد نتایج را نمایش می

 خواهد کرد.

 

 در این سامانه، برای نتایج، چهار نوع فیلتر تعبیه شده است:

توان اعضای هیأت علمی را براساس شاغل یا بازنشسته بودن، به با انتخاب هر کدام، می براساس نوع شاغل/بازنشسته:

 د.دهصورت جداگانه مشاهده نمایید. این سامانه به صورت پیش فرض، همه اساتید را نمایش می
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شود و دریافت می Google Scholarو  Scopusاطالعات این سامانه از دو پایگاه استنادی  براساس مجموعه استنادی:

بندی اعضای هیأت علمی ها، رتبههای استنادی آنهای این دو پایگاه و با توجه به شاخصهمچنین براساس جدیدترین داده

کامل نیست لذا آمار این قسمت  Google Scholarاطالعات همه اعضا در گیرد. اما توجه داشته باشید، هنوز صورت می

 کند.بندی میرتبه Scopusممکن است جامع و قابل استناد نباشد. این سامانه به صورت پیش فرض براساس پایگاه 

ه که وابستگی تر، خود استنادی )درصد استنادات دانشگاجش دقیقتوان برای سناز این بخش می براساس حذف استنادات:

و همچنین همکار نویسندگان  استنادات علمی حداقل یکی از نویسندگان مقاله استناد کننده، متعلق به همین دانشگاه باشد(،

، نیز قابل حذف هستند. به صورت پیش فرض این قسمت غیر فعال بوده و هیچ کدام از این هااستنادات دریافت شده از کتاب

 اند.فیلترها اعمال نشده

های ضروری علم و هر ساله، براساس شاخص ESI(Essential Science indicators)پایگاه  : ESI Top 1۱براساس 

توانید کند. برای مشاهده دانشمندان پراستناد و برتر ایرانی میبندی میها، پژوهشگران را رتبهTop Paperمقاالت پراستناد و 

 برتر جهان هستند. 1۲عضو هیأت علمی ایران، جزء این  48 از این گزینه استفاده نمایید. در حال حاضر

 تفسیر صفحه نتایج

 

است.  SCOPUSایشان در بانک اطالعاتی  h-Indexفرض براساس شاخص سامانه، به صورت پیشاین چیدمان افراد در 

رفتن افراد در سامانه را توانید ترتیب قرار گها، میهای آبی رنگ باالی سر ستونی فلشدر صورت تمایل با کلیک بر رو

تغییر )میانگین مجموع استنادات به مجموع مقاالت( به ازای مقاله  اس نام و نام خانوادگی، مقاالت، استنادات و استنادبراس

 دهید.

با کلیک بر روی نام هر یک از  برتر جهان هستند. 1۲افرادی که در کنار نام خود، عالمت جام را دارند، جزء پژوهشگران 

 توانید سایر اطالعات فردی و پژوهشی را مشاهده نمایید.اء، میاعض

 48مقاله و  511زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  دکتر رضا ملک ،های ذکر شدهاساس کل شاخصدر حال حاضر و بر

 ده است.های علوم پزشکی را به خود اختصاص دارتبه اول اساتید دانشگاه ،H-index 11  استناد و 111هزار و 
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 اعضای هیأت علمی صفحه اختصاصی

 های مختلف آمده است. در پایگاهدر این صفحه اطالعات فردی پژوهشگر به همراه فهرست مقاالت و عملکرد پژوهشی 

 

معیار استانداردی برای ارزیابی فعالیت پژوهشی پژوهشگران در سراسر جهان است. در اینجا این شاخص  H-indexشاخص 

 سال اخیر قابل مشاهده است. 21انی در بازه زم

توانند بعد از ثبت نام توسط کارشناس بخش علم سنجی، از طریق در قسمت اول، هر یک از اعضای هیأت علمی می

 های سمت چپ این صفحه، اطالعات علمی خود را وارد کنند و یا اصالح نمایند. گزینه

های موجود در این قسمت، مشاهده نمود)برای ر هر یک از پایگاهتوان با کلیک بهمچنین پروفایل علمی پژوهشگر را می

 برای ایجاد پروفایل علمی مراجعه نمایید(.  سنجیراهنمای سامانه علمتوانید به کسب اطالعات بیشتر می

 رد پژوهشیخالصه عملک

های به کار رفته در این قسمت، جا، عملکرد پژوهشی شخص به صورت نموداری مصورسازی شده است. دادهدر این

توان حجم توزیع مقاالت براساس است. همچنین در ردیف آخر، می Scopusهای استخراج شده از پایگاه جدیدترین داده

 ها مشاهده نمود.را در چارک Scopusو  ISIهای مختلف پایگاه شاخص

http://hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=210&category=2&templateid=2&hdlId=6
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 های پژوهشی و واژگان پرکاربردزمینه

 

ها وزن اختصاص داده شده استخراج و برای آن WOS ISIو  Scopusهای ذکر شده در تمامی مقاالت عضو از کلیدواژه

اند ها به کار رفتهها برای تمایز کلیدواژهرنگ شود.ها بیشتر باشد، در گراف بزرگتر نمایش داده میچه وزن کلیدواژهاست. هر 

 د.و معنی خاصی ندارن
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 ها: هر چقدر کلیدواژه در مقاالتِ متفاوت فرد بیشتر تکرار شده باشد، وزن بیشتری خواهد داشتمحاسبه وزن کلیدواژهوش ر

تا میزان خاص  تگرفته اسمقاالت سایر اعضا در کل ایران نیز مدنظر قرار است. همچنین  موضوعآن و نشانگر تمرکز روی 

ساامانه آن را غیر مهم  گاهباشد، آن ها مشخص شود. یعنی اگر کلیدواژه در مقاالت سایر اعضا زیاد تکرار شدهبودن کلیدواژه

تر باشد، وزن چه بسامد کاربرد کلیدواژه بیشتر و کلیدواژه خاصهر  (.Maleیک کلیدواژه عمومی مانند ) کندتلقی می

 بیشتری خواهد داشت.

 مقاالتآمار 

نمایه  Google Scolarو  Scopus ،Web Of Scienceهای مقاالت پژوهشگر را که در پایگاهقسمت، فهرست آمار این 

بندی شاخص استنادی دستهدهد. فهرست مربوط به مقاالت هر پایگاه براساس هفت اند را به صورت جداگانه نمایش میشده

 شوند.شده و بر روی نمودار با یک کلیک نمایش داده می

 

بدون در نظر گرفتن موارد توان نمودار عملکرد پژوهشی را در سمت چپ باالی جدول، دکمه عدم محاسبه خوداستنادی، می

 ها مشاهده کرد.ر کتابخوداستنادی خود فرد، یا سایر نویسندگان همکار وی و یا موارد استناد به ایشان د

  فهرست مقاالت

 ای را از میان سایر مقاالت این پژوهشگر، جستجو کرد.توان عنوان مقالهدر سمت راست باالی این فهرست می



 
 
 
 

38 
 

 کتابخانه مرکزی و تأمین منابع اطالعات

دهد که با کلیک بر هر کدام ت بعدی در منوی باالی فهرست مقاالت، تعداد مقاالت نمایه شده در هر پایگاه را نشان میمقس

رست مقاالت آن را به صورت مجزا مشاهده نمود. همچنین در صورتی که بخواهید مقاالت یک سال خاصی را توان فهمی

 مشاهده کنید، از قسمت بعدی، یک بازه زمانی را تعیین نمایید.

ت دهد که در صور، نویسندگان همکار در مقاله مورد نظر را نشان میAuthorsدر جدول مربوط به مقاالت، ستون مربوط به 

 ها کلیک کرده و پروفایل علمی او را مشاهده کنید.توانید روی آننیاز می

 توانید به مقاله مورد نظر دسترسی پیدا کنید.دار هستند و با یک کلیک، میهمه مقاالت این بخش لینک

 المللیهای بینهای مربوط به همکاریگراف

دهد. کشورهای با رنگ دگان از کشورهای مختلف را نشان میدر این قسمت نقشه همکاری علمی پژوهشگر با سایر نویسن

تر، بیانگر میزان باالی همکاری با پژوهشگر مورد نظر است. با نگه داشتن موس بر هر کدام از کشورها، تعداد مقاالتی آبی تیره

 دهد. اند را نشان میکه با همکاری نویسنده مورد نظر داشته
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توان تعداد مقاالت بین هستند. از منوی باالی هر گراف می Scopusو  ISIپایگاه استنادی  های دوها براساس دادهاین گراف

 ر روی نمودار مشاهده نمود.ی را بالمللالمللی و میزان همکاری بین

 

 (irhttp://usid.research.ac.) های پزشکیسنجی دانشگاهسامانه علم .12

 Universities Scientometrics Information Databaseها )سنجی دانشگاهسامانه علم

- USID سنجی اعضای های علمبا هدف استخراج و نمایش به روز شاخص 1311( در سال

های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و هیات علمی دانشگاه

یقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انتشارات علمی معاونت تحق

 طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است. 

 

های اند و سامانه امکان دریافت خروجیبندی شدهرتبه ،شاخص 11های علوم پزشکی براساس دانشگاه USIDدر سامانه 

 کند.ای را نیز فراهم میمختلف مقایسه

 ها عبارتند از:این شاخص

استنادی دانشگاهی، درصد مقاالت بین المللی، مقاالت ، استناد به ازای مقاله، خودH-Index ، H5-index قاالت، استنادات،م

 (.SJRدرصد برتر ) 11( و مقاالت SNIPدرصد برتر ) 11(، مقاالت Citescoreدرصد برتر ) 11المللی، مقاالت بین

 ،دانشگاه نام و حذف خود استنادی اساس سال، فیلتران بتوانند برکرده است که مخاطب این سامانه امکانی را فراهمهمچنین 

 ای نیز دست یابند.نتایج مختلف به دست آورند و همچنین به آمار مقایسه

http://usid.research.ac.ir/
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های علوم پزشکی قرار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه اول دانشگاه ،های ذکر شدهساس کل شاخصادر حال حاضر و بر

 ی شیراز در رتبه اول قرار دارند.ه علوم پزشکی شهید بهشتی در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکدارد، پس از آن دانشگا

 جستجوی دانشگاه

در  شود.میهای استنادی آن نمایش داده با تایپ نام دانشگاه در فیلد جستجو، اطالعات مربوط به مقاالت و سایر شاخص

 دهد. ها را به صورت نموداری نمایش میط به سایر شاخصاطالعات مربو با کلیک بر روی نام هر دانشگاه اینجا

 

دانشگاه را از نظر همان شاخص، در گذر  توانید تغییرات پژوهشی آنوی عدد مربوط به هر شاخص میر همچنین با کلیک بر

 زمان مشاهده نمایید. 
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یین نمودار وجود دارد، دو یا چند دانشگاه را با توانید با کلیک بر روی گزینه افزودن دانشگاه که در پانیز می نمودار، از این

  مقایسه نمایید.هم 

 

تایپ یا انتخاب نمایید. نام دانشگاه را ها کلیک کنید و برای اضافه نمودن دانشگاه دیگر، کافی است در کادر مربوط به دانشگاه

 ید.ماینتوانید شاخص دیگری را برای سنجش انتخاب از قسمت معیار مقایسه، میهمچنین 
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 «کتابخاهن مرکزی همواره رد کنار شماست»

 بمانیم*–ات -*بخوانیم 

 

 

  تماس حاصل فرمایید: آقای سوسنیدر صورت داشتن هر گونه سؤال با مدیر کتابخانه مرکزی، 

 ۰6133335368– ۰5385587۰55شماره تماس: 

 B_Soosani@Yahoo.co.ukنشانی پست الکترونیکی: 
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