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تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت با هدف تامین اهداف زیر، اقدام به طراحی و معاونت 
 :نموده است( نوپا)نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایران  "پیاده سازی 

 بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخالق و کارآمد از پژوهش های نظام سالمت کشور-1
 توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سالمت-2
 صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهش های نظام سالمت-3
افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژّوهشگران به منابع اطالعاتی و نتایج پژوهش -4
 ها
 پایش ، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی-5
 



مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطالعاتی در برگیرنده اجزای ( نوپا)نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران 
نظام پژوهش علوم پزشکی کشور شامل پژوهشگران و نویسندگان  مقاالت، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها، مقاالت، 

 12نامیده می شود شامل ( نوپا)این نظام که به اختصار . مجالت، کتاب ها، پروانه های ثبت اختراعات و سایر موارد مرتبط است
در این . خدمت نوین پژوهشی را به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می نماید 12سامانه اطالعات علمی پژوهشی است که 

 .سامانه اطالعاتی کاربردی نوپا به طور مختصر معرفی می شوند 12راهنما 
 فهرست سامانه های نوپا

 کتابخانه ملی پزشکی ایران-1
 بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور-2
 پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور-3
 سامانه مشابهت یاب-4
 سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور-5
 (مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه -6
 بانک مقاالت پزشکی ایران-7
 بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور-8
 فهرست مجالت نامعتبر و جعلی-9

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی-10
 سامانه منبع یاب-11
 سامانه خبره یاب پژوهش-12



 
 

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی 
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 :اهداف
جستجوی اعضای هیات علمی بر اساس عنوان رشته، گروه، دانشگاه، مرکز -1

 ...تحقیقاتی، پژوهشگاه و 
دسته بندی و مقایسه وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی بر اساس پارامترهای -2

 مختلف علم سنجی 
 دسترسی آسان به اطالعات پژوهشی محققین کشور-3
 رصد عملکرد پژوهشگران در بستر زمان -4
غربالگری و انتخاب پژوهشگران بر اساس شاخص های سامانه علم سنجی به -5

منظور ارزیابی در انتخاب پژوهشگران برتر، شرکت در همایش ها و سمینارها، داوری 
 ها



 سامانه منبع یاب
http://rsf.research.ac.ir 



 :اهداف
 
 تهیه فهرست کامل و به روز منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت-1
 فراهم سازی امکان جستجوی لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت یک ناشر خاص-2
 ارائه شاخص های ارزیابی مجالت-3
 امکان جستجو، بازیابی و انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله-4



 سامانه مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت
http://blacklist.research.ac.ir 



 :اهداف
 ارائه فهرست مجالت نامعتبر و جعلی-1
 جلوگیری از نشر مقاالت در مجالت نامعتبر و جعلی-2



 سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور
http://thesis.research.ac.ir 



 :اهداف
 دسترسی یکپارچه و جامع به اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی ایران-1
 کمک به روند پژوهش و در نهایت توسعه اقتصادی کشور-2
 کمک به طرح اشتراک گذاری منابع-3
 پیشگیری از موازی کاری و انجام پایان نامه های تکراری-4
 حفظ بیشتر مالکیت معنوی پژوهش ها-5
 گسترش خدمات اطالع رسانی متمرکز به دانش پژوهان-6



 سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
http://usid.research.ac.ir 



 :اهداف
 
تمامی اطالعات علم سنجی دانشگاهها شامل تعداد مقاالت، تعداد استنادات، -1

H.index استناد به ازای مقاله، خوداستنادی دانشگاهی، تعداد و درصد مقاالت ،
بین المللی، مقاالت پراستناد، مقاالت منتشر شده در مجالت برتر و سایر شاخص 

 های دانشگاهی
ارائه اطالعات شامل نسبت استناد به مقاله، هرم اعضای هیات علمی، فهرست -2

،  CiteScore , Impact factorsمقاالت منتشر شده بر اساس شاخص های 
 .توزیع جغرافیایی همکاری های بین المللی و سایر شاخص ها



(مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور   
http://books.research.ac.ir 



 :اهداف
نمایش ودسترسی سریع به اطالعات به روز کتاب های منتشر شده توسط 

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور



 سامانه مشابهت یاب
http://ppc.research.ac.ir 



 :اهداف
 تشخیص مشابهت در مقاالت انگلیسی-1
 (Plagiarism)پیشگیری از پالجیاریسم-2
 
 
 



 سامانه نتایج پژوهش های سالمت کشور
http://news.research.ac.ir 



 :اهداف
انتقال دانش تولید شده حاصل از طرح های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی -1

 کشور
 افزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران-2
 ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی از نتایج پژوهش های علوم پزشکی-3



 سامانه بانک مقاالت علوم پزشکی ایران
http://idml.research.ac.ir 



 :اهداف
 به زبان فارسی و انگلیسی -مجموعه سازی مقاالت مرتبط با حوزه پزشکی-1
 ارائه دسترسی به متن کامل مقاالت-2
 آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور -یکپارچه سازی اطالعات پژوهشی-3



 سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور 

www.inlm.ir 



 :اهداف
افزایش سهولت دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی، پایگاههای اطالعاتی، پایگاههای 

 علمی داخلی و پایگاههای خارجی اشتراکی



 بانک اطالعات  نشریات علوم پزشکی کشور
http://journals.research.ac.ir 



 :اهداف
 
ارائه کامل اطالعات مجالت علمی و پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و -1

آموزش پزشکی شامل عنوان، شاپا، آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب 
امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر و ناشر مجله، تاریخ اعتبار، موضوع و بانک های اطالعاتی 

 نمایه کننده مجله
رصد وب سایت مجالت علوم پزشکی کشور و اطالعات آخرین شماره منتشر شده و -2

 مقاالت آنها
 سنجش و احراز اعتبار، رتبه و بانک اطالعاتی نمایه کننده مجالت علوم پزشکی کشور-3



 سامانه خبره یاب پژوهش
://esid.research.ac.ir/http 
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 :اهداف
 خبرگان پژوهشی علوم پزشکی کشور در موضوعات مختلفمعرفی -1
 و مشاهده مقاالت کشور در یک موضوع خاصجستجو -2
 Mesh جستجوی موضوعی بر اساس کلیدواژه وامکان -3

 



 با تشکر از توجه شما


