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معرفی نظام اطالعات 

 پژوهش پزشکی ایران

 (نوپا)نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایران 

توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 

بهداشت جهت دسترسی پژوهشگران به منابع 

 اطالعاتی و نتایج پژوهش ها طراحی گردید.

سامانه اطالعات علمی است  12این نظام شامل 

که هر کدام خدمات خاصی در اختیار اساتید، 

 دانشجویان و پژوهشگران قرار میدهند.

 (esid.recearch.ac.ir )سامانه خبره یاب پژوهش-4

این سامانه بر پایه تخصص پژوهشی محققان علوم 

افراد خبره پزشکی طراحی شده و قابلیت شناسایی 

و توانمند در زمینه های پژوهش مختلف را بر اساس 

 کلید واژه های مقاالت دارد.

منبع این سامانه تمامی مقاالت نمایه شده اعضا 

هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در 

pubmed  .می باشد 

 سامانه منبع یاب-1

 (resource. Finde.research.ac.ir( 

این سامانه جهت جستجوی لغتی، بازیابی 

الفبایی و موضوعی مجالت یک ناشر خاص 

 طراحی شده است.

پژوهشگران می توانند با دسترسی به این 

سامانه مجله مناسب برای چاپ مقاله خود را 

 جستحو و انتخاب کنند

جستجو در این سامانه به سه روش می باشد 

 موضوعی -3پیشرفته  -2ساده  -1

سامانه فهرست مجالت نامعتبر و جعلی -2

( blacklist.research.ac.ir) 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

عنوان  مجله  2000پزشکی لیست بیش از 

 جعلی و نامعتبر را معرفی نموده است.

این سایت قابلیت جستجوی مجله از طریق 

را دارد،   ISSNعنوان مجله و یا 

دانشجویان جهت دفاعیه پایان نامه و 

رساله های خود و همچنین اعضا هیات 

علمی جهت ارتقای خود می توانند از 

امتیاز مقاالتی که در این مجالت چاپ شده 

 بهره مند شوند.

 

 هیات علمیسامانه علم سنجی اعضا -3

 (isid.research.ac.ir) 

هدف از ایجاد این سامانه دسترسی آسان به 

اطالعات پژوهشی محقیقن کشور می باشد. از 

ویژگیهای این سامانه فیلتر نمودن اعضا هیات 

علمی بر اساس رشته و تخصص، جستجوی 

افراد بر اساس کد ملی و یا نام و نام 

سنجی برای خانوادکی ایجاد پروفایل ملی علم 

هر عضو، ارائه گزارش علم سنجی آنالین می 

باشد. کاربرد اصلی این سامانه غربالگری و 

 انتخاب پژوهشگران می باشد
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سامانه پایان نامه های دانشگاههای -6

 (thesis.recearch.ac.ir) علوم پزشکی

در این سامانه می توان به پایان نامه 

های انجام شده کلیه دانشگاههای علوم 

ام پزشکی در مقاطع مختلف بر اساس ن

پدیدآور،عنوان،کلیدواژه،استادمشاور

ستاد راهنما، سال دفاع، مقطع ا

 تحصیلی دسترسی پیدا کرد.

کل پایان نامه های انجام شده در این سایت 

 هزار می باشد. 3000حدود 

 

 سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی-7

 (used.recearch.ac.ir) 

در این سامانه دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس 

شاخص رتبه بندی شده اند که عبارتند از  11

، استناد  h-index،  h5-indexمقاالت، استنادات، 

به ازای مقاله، خود استنادی دانشگاهی، درصد 

مقاالت بین المللی، مقاالت بین المللی، مقاالت 

(، snipدرصد ) 10(، مقاالت citescoreدرصد) 10

 (sjrدرصد) 10و مقاالت 

 

 سامانه نشریات علمی پژوهشی پزشکی-10

  (journals.recearch.ac.ir) 

عنوان  400در حال حاضر اطالعات بیش از 

مجله علمی پژوهشی حوزه وزارت بهداشت 

که شامل  کشوردر این سامانه موجود می باشد

اطالعاتی مانند عنوان، شاپا،آدرس وب، 

آدرس پستی، نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، 

سر دبیر، ناشر مجله میباشد.این سامانه مبنای 

 سنجش مجالت علوم پزشکی کشور است.

 سامانه مشابهت یاب-5

 (ppc.recearch.ac.ir) 

در این سامانه سرقتهای علمی و 

تخلفات پژوهشی شناسایی و از انتشار 

 آنها جلوگیری به عمل می آید

این سامانه امکان مشابهت یابی مقاالت 

ها را به صورت فارسی و و پایان نامه 

 انگلیسی فراهم میسازد.

 

سامانه بانک اطالعات مقاالت پزشکی -8

 (idm.recearcg.ac.ir) ایران

این سامانه پس از رصد کردن روزانه 

نشریات مقاالت را استخراج ودر بانک 

 اطالعاتی مربوطه ثبت می کند.

 

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی -9

 (www.inlm.irکشور) 

 80در این سامانه دسترسی به اطالعات 

هزار عنوان مجله، کتاب و راهنمای علوم 

پزشکی امکان پذیر می باشد، همچنین 

مجالت و کتاب های رشته های مختلف 

برای انتشار علوم پزشکی و مجله مناسب 

مقاله جستجو و شاخص های علم سنجی 

 مجالت مورد بررسی قرار میگیرد.

 

http://www.inlm.ir/


 
 

  

 

 

 

 

 لینک نرم افزار کتابخانه :

lib.lums.ac.ir 

 

 33207826-7تلفن تماس: 
 33215005نمابر : 
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سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش -12

 های سالمت 

( http:// news.research.ac.ir) 

هدف از راه اندازی این سامانه 

انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی 

بر شواهد از پژوهش های سالمت 

کشور به روش صحیح،سریع و با 

 دسته بندی های مناسب است.

از کارکردهای این سامانه برقراری 

ارتباط بین محققان و مردم از 

طریق انتقال پیام و اخبار منتج از 

طرح های تحقیقاتی، انتشار اخبار 

حاصل از تحقیقات نظام سالمت، 

انتقال دانش تولید شده حاصل از 

طرح های پژوهشی دانشگاه های 

 د.علوم پزشکی کشور می باش

 

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه -11

 های علوم پزشکی

 (books.recearch.ac.ir) 

این سامانه دارای قابلیت های 

مختلفی است از جمله اینکه 

اطالعات اصلی و به روز کتاب های 

های علوم تالیف و ترجمه دانشگاه 

پزشکی را در اختیار مخاطب قرار 

می دهد، همچنین امکان انجام 

جستجوی ساده و پیشرفته کتاب بر 

اساس عنوان، نویسنده، سال نشر، 

ناشر، شابک،ویرایش و نوع کتاب 

 نیز در این سامانه فراهم است.

 

http://lib.lums.ac.ir/
http://rsf.research.ac.ir/
http://books.research.ac.ir/
http://blacklist.research.ac.ir/
http://www.inlm.ir/
http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx
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