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مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات  توسط
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و  علمی

.  آموزش پزشکی تهیه شده است

در این سامانه می توانید به مجالت و کتاب های رشته خود  
ود را  دسترسی پیدا کنید، مجله مناسب برای انتشار مقاالت خ

پیدا کنید و شاخص های علم سنجی مجالت را بررسی کنید

ابزار جستجو و دسترسی به اطالعات  سامانه منبع یاب،•
و  ( عنوان30117)، کتاب ها (عنوان43359)مجالت

مورد اشتراک وزارت  ( عنوان343)راهنماهای علوم پزشکی
.بهداشت راه اندازی شده است



اهداف سامانه منبع یاب 

دانشکده پرستاری .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
مهوش کلهر.بروجرد 

بهره برداری اثربخش ،مبتنی بر اخالق و کارآمد از -1
پژوهش های نظام سالمت کشور 

توسعه کمی وکیفی پژوهش های نظام سالمت کشور-2

صرفه جویی و مدیریت هزینه هادر پژوهش های نظام  -3
سالمت کشور 

بع  افزایش  مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به منا-4
اطالعاتی و نتایج پژوهش ها 

های پایش ،رصد،توزیع وترویج دانش تولیدشده از پژوهش-5
پزشکی



منابع موجود در سانانه منبع یاب

ونیک  سامانه منبع یاب دربرگیرنده مجالت، کتاب ها، راهنما ها، فیلم و تصاویر آموزشی و بانک های اطالعاتی الکتر•

است

مجالت موجود در سامانه، شامل تمام مجالت علمی معتبر مورد اشتراک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از  •

و نیز مجالت نمایه شده در بانک های   (Open Access)ناشرین مختلف، به اضافه مجالت با دسترسی رایگان 

.است DOAJو مجموعه  Embase،Scopus،PubMed،ISIاطالعاتی 

کتاب های موجود در سامانه، شامل تمام کتاب های مورد اشتراک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ناشرین•

.است (Open Access)مختلف، به اضافه کتاب های با دسترسی رایگان 

دانشکده پرستاری .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
مهوش کلهر.بروجرد 



نماد های رنگ و حروف

ور  بیانگر وضعیت دسترسی کاربران دانشگاه های علوم پزشکی کش،Detailsنماد های سبز، نارنجی و خاکستری در ستون 

:بدین ترتیب که. به منبع مذکور است

.نماد سبز، نشان برقرار بودن دسترسی به منبع مذکور است-۱

.منبع مذکور است (Open Access)نماد نارنجی،  نشان رایگان بودن -۲

.نماد خاکستری، نشان از عدم پوشش منبع مذکور در مجموعه منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت است-۳

.است (Journal)بیان کننده آن است که منبع مربوطه مجله  Jحرف -۱

.است (Book)نشان دهنده آن است که منبع مربوطه، کتاب  Bحرف -۲

.و معرف آن است که منبع مربوطه یک راهنماست Consultنماد  Cحرف -۳

.بودن منبع موردنظر است (Database)نماد بانک اطالعاتی  Dحرف -۴

.است (Local Database)بیان کننده بانک های اطالعاتی داخلی  Lحرف -۵

.است (Multimedia)نشان دهنده منابع دیداری شنیداری  Mحرف -۶

.است(Evidence based Medicine)مشخص کننده منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  Eحرف -۷

.و مشخص کننده منابع رایگان است Freeنماد کلمه  Fحرف -۸

دانشکده پرستاری .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
مهوش کلهر.بروجرد 



شاخص های ارزیابی

CiteSoreشاخص های ارزیابی و رتبه بندی مجالت مانند  ،SNIP  وSJR  در این سامانه برای مجالت مربوطه نمایش داده

(از طرف دیگر، چارک ها . می شوند Quartile) ی چهارگانه هرمجله نیز در بهترین گروه موضوعی مربوطه نمایش

.داده می شوند
به چهار گروه مساوی از نظر تعداد یعنی چهار گروه شامل CiteScoreو یا  SNIP،SJRمجالت براساس شاخص های ارزیابی آن ها مانند 

نزولی از بدین ترتیب که ابتدا مجالت را براساس یکی از شاخص های فوق به ترتیب. کل مجالت مربوطه تقسیم بندی می شوند۲۵%

ا اول این فهرست مرتب شده براساس شاخص ارزیابی مربوطه را که دربرگیرنده مجالت ب%۲۵سپس . بزرگ به کوچک مرتب می کنند
نام گذاری Q۴و Q۳سوم و چهارم را %۲۵و به همین ترتیب Q۲دوم را %۲۵و Q۱بزرگترین مقادیر شاخص مربوطه هستند را 

.می کنند

سالیانه و به محض تغییر به روز رسانی CiteScoreو  SNIP،SJRاطالعات مجالت هر هفته یکبار و شاخص های ارزیابی آن ها مانند 

.می شوند

.اطالعات کتاب ها به محض انتشار ویرایش در دسترس جدید، به روز می شوند

دانشکده پرستاری .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
مهوش کلهر.بروجرد 



پذیر  دسترسی به این سامانه از دو طریق امکان

است

دسترسی مستقیم از طریق  -1
http://rsf.research.ac.irآدرس

دسترسی غیر مستقیم از طریق -2
http://www.inlm.irآدرس

http://rsf.research.ac.ir/
http://www.inlm.ir/


ی همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید، این سامانه دارای چندزبانه با عنوان های جستجوی ساده، جستجو

و منابع اطالعاتی است که هرکدام از این زبانه ها  ISIپیشرفته، جستجوی موضوعی، رتبه بندی اسکوپوس و رتبه بندی 

امکانات منحصربه فردی را برای یک جستجوی جامع و کامل در اختیار قرار می دهند،

و یا نام نمایه نامه را انتخاب و نتایج  ISSN/ISBNدر جستجوی ساده شما می توانید نام کتاب، مجله، نام ناشر، شماره 

جستجو نیازی به پرکردن تمامی موارد جستجو نیست و شما فقط با پرکردن یکی از باکس های)را مشاهده نمایید 

اهنما و یا از شما می توانید نتایج را محدود به کتاب، مجله و یا ر(. می توانید نتایج جستجو را در پایین مشاهده نمایید

مامی  لحاظ دسترسی به مشترک، رایگان و یا غیرمشترک کنید، همان طور که در تصویر باال مالحظه می کنید ت

.شاخص های علم سنجی وب آف ساینس و اسکوپوس نمایش داده می شود



برای در قسمت جستجوی پیشرفته عالوه بر باکس هایی که در جستجوی ساده مشاهده شد، امکانات دیگری

محدودسازی جستجو در اختیار ما قرار می گیرد، در این قسمت می توان از طریق شاخص های علم سنجی از

محدودیت های قائل شد و جستجوی دقیق تری انجام دادCitescoreو Impact factor, sjrجمله 



وعی اما در زبانه ی بعدی با نام جستجوی موضوعی شما به راحتی می توانید، مجله های معتبر در حوزه ی موض

مایه و خود را پیدا کنید، برای این کار کافی است حوزه ی موضوعی خود را انتخاب و در صورت نیاز نوع ن

 توانید با کلیک روی عالمت بعالوه شما می. )رتبه بندی مجالت در این حوزه موضوعی را نیز انتخاب نمایید

(.زیرشاخه های یک حوزه ی موضوعی را نیز مشاهده نمایید



.در قسمت رتبه بندی اسکوپوس و ای اس ای نیز شما می توانید به جستجوی مجله ی موردنظر در این دو نمایه بپردازید



ختیار اما در زبانه آخر با عنوان منابع اطالعاتی، انواع مختلف منابع اطالعاتی و امکاناتی که هرکدام از این منابع در ا

ترسی به به عنوان مثال شما به راحتی می توانید، پایگاه های اطالعاتی که امکاناتی مانند دس. قرار می دهند را گزارش می کند

ن بخش کتاب، تصویر و یا فایل های آموزشی را ارائه می دهند شناسایی و به کاربران خود معرفی نمایید، همچنین در ای

ر به می توان پایگاه های مبتنی بر شواهد و منابعی که مقاالت رایگان در اختیار ما می گذارند را جهت ارائه خدمات بهت

.کاربران شناسایی نماییم



پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور 

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

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


پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور

هدف گردآوری، انتشار و اشاعه اخبار حاصل از تحقیقات نظام سالمت دربا 
هدف از راه اندازی این سامانه انتشار سریع. کشور راه اندازی شده است

اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش های سالمت کشور به روشی
ی  و با دسته بندی های مناسب برای ذینفعان و گروه هاسریعصحیح،

ان و یکی از کارکردهای این سامانه، برقراری ارتباط بین محقق. هدف است
 های  مردم و سایر ذینفعان جامعه از طریق انتقال پیام و اخبار منتج از طرح

.تحقیقاتی است

کشوراهداف پایگاه نتایج پژوهش های سالمت 

 دانش تولید شده حاصل از طرحهای پژوهشی دانشگاه های علوم انتقال
پزشکی کشور

ارانافزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان و سیاستگز

ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی از نتایج پژوهش های علوم پزشکی



راهنمای تدوین خبر برای پایگاه نتایج پژوهش  

های سالمت کشور
• هنگام تدوین خبر برای درج در پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور، الزم است به نکات زیر توجه 

:فرمایند

بنابراین تا حد ممکن از به کار بردن . می باشندرسانه ها و مردممخاطبین اصلی خبرها در درجه اول-1
واژگان و اصطالحات تخصصی که برای عامه مردم نامفهوم است در عنوان و متن خبر خودداری 

.گردد

و تا حد یک جمله خبریالزم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورتعنوان خبردر قسمت-2
.درج گرددکوتاهممکن

.استفاده گرددواژگان فارسی مصطلح و قابل فهمبرای واژگان پزشکی تا حد امکان از1-2
مخفف ها در پرانتز نام در صورت اجبار در استفاده از آن. از بکار بردن اختصارات پرهیزگردد2-2

.آن لحاظ گرددکامل و معادل فارسی
حتما ذکر شود که قبل از نام دارو یا مادهبا توجه به کاربرد واژه های علمی در این دسته از اخبار،-3-2

:بطورمثال. ، تنها نام دارو یا نام روش ذکر نگردد.....یا روش .... داروی 
X (اشتباه است).تجویز کلیستین به موش های سوری می تواند باعث آسیب شدید کلیوی می شود

(صحیح است) .تجویز داروی کلیستین به موش های سوری می تواند باعث آسیب شدید کلیوی می شود√

http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.133.6809.fa&sw=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.133.6809.fa&sw=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88


نتایج طرح تحقیقاتی به صورت خالصه توضیحمتن خبر،در قسمت-3

.داده شود
:رعایت موارد ذکر شده در قسمت عنوان خبر، در این قسمت توجه به نکات زیر نیز توصیه می شودضمن 

:متن خبر شامل سه بخش زیر باشد1-3
(کلمه50)موضوعاهمیت 

(کلمه150)مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
(کلمه100)پیشنهاد برای کاربرد نتایج

.(ها باید بر اساس مهمترین یافته ها ارائه شده باشندپیشنهاد )

.در متن خبر خودداری گردد(References)از ذکر منابع2-3

.جمالت به زمان گذشته بیان شوند3-3

.و روش های آماری خودداری گرددP-Valueذکر اعداد و ارقام برای خواننده خسته کننده نباشد و از ذکر4-3

.کرده و داشتن ارتباط را بیان نماییددرج واژه معنی دار پرهیزوجود ارتباط معنی دار بین دو پارامتر، ازدر صورت5-3

ت بنابراین بهتر اس. وجود داردامکان جابه جایی و تغییر اعداد و حروف التینبه فرم ارسال خبر،(WORD)در صورت کپی متن از فایل ورد6-3
مینان در منو بار درج خبر در بخش استایل، استایل راست به چپ استفاده شود و قبل از تایید نهایی، از صحت اعداد و ارقام و حروف التین اط

.حاصل نمایید

د به آن تا افراد جهت کسب اطالعات بیشتر بتواننلینک مقاله در انتهای خبر درج گردداز طرح تحقیقاتی،وجود مقالهدر صورت-4
.مراجعه نمایند

.  ی تهیه نگرددمنتشر نشده باشد، با توجه به اینکه مورد داوری دقیقی قرار نگرفته، اخبار و پیام پژوهشپایان نامهدر صورتیکه مقاله ایی از-5
.تهیه گرددطرح های تحقیقاتی پایان یافتهاخبار و پیام های پژوهشی می بایست از



سامانه جامع اطالع رسانی پایان نامه های علوم 

پزشکی کشور 
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بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور

http://journals.research.ac.ir



هدف ارائه کامل اطالعات مجالت علمی پژوهشی مصوب  با •
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل عنوان، شاپا،  

آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب 
ر،  ناشر مجله، تاریخ اعتبامدیرمسئول، سردبیر وامتیاز،

موضوع و بانک های اطالعاتی نمایه  کننده مجله، در آدرس  
http://journals.research.ac.ir   طراحی شده و از تاریخ

درحال  . به طور رسمی راه اندازی شده است۱۳۹۶اول خرداد 
عنوان مجله علمی پژوهشی ۴۰۰حاضر اطالعات بیش از 

کشور در حوزه وزارت بهداشت، در این بانک موجود و قابل  
.بازیابی لحظه ای است



ایت این سامانه هوشمند است ونشریات علوم پزشکی کشور را به طور روزانه اقدام به رصد وب س
مجالت علوم پزشکی کشور نموده و اطالعات آخرین شماره منتشر شده و مقاالت آن ها را 

.  استخراج و در بانک های اطالعاتی مربوطه ثبت می کند

مجالتی که با رنگ سبز مشخص شده اند یعنی انتشار به موقع دارند •

مجالتی که با رنگ قرمز کم رنگ مشخص شده اند یک شماره تاخیردارند •

.مجالتی با رنگ قرمز ُپررنگ، دو شماره ویا بیشتر تاخیر دارند•

مجالت و کاربران در صورت لزوم می توانند از طریق تکمیل و ارسال فرم بازخورد •
یرات و یا قرارگرفته در سمت راست پائین صفحه مذکور، نسبت به ارسال درخواست انجام تغی

.اصالحات الزم در اطالعات مجله اقدام الزم به عمل آورند

وم این سامانه مبنای سنجش و ِاحراز اعتبار، رتبه و بانک اطالعاتی نمایه کننده مجالت عل•
.پزشکی کشور است



سامانه فهرست مجالت نامعتبر



-  برای بررسی مجله مورد نظر خود کافی است همه یا بخشی از عنوان مجله، عنوان
.ناشر یا شماره استاندارد آن را در کادر جستجوی پایگاه وارد کنید

-پس از بازیابی عنوان مجله موردنظر خود حتما به سایر مشخصات درج شده باالخص
له آدرس اینترنتی آن توجه کنید زیرا در مورد مجالت جعلی مهمترین وجه تمایز از مج

.اصلی آدرس اینترنتی آن است

-کلیه مجالت جعلی نیز در نهایت نامعتبر محسوب می شوند.

-مجالت موجود در این فهرست فاقد اعتبار علمی می باشند.

-  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

-فهرست حاضر تمامی مجالت نامعتبر موجود را در بر نمی گیرد.

-عدم وجود مجله ای در این فهرست الزاما دلیل بر معتبر بودن آن مجله نیست.

-پیشنهاد فرمبه منظور معرفی مجالت نامعتبر یا جعلی به این مرکز می توانید از طریق
ا و درج مشخصات کامل مجله و ذکر دالیل و توضیحات کافی آن رمجله برای بررسی

.برای ما ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گیرد

-فرم برای برقراری تماس با ما و ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود می توانید
بازخورد

http://blacklist.hbi.ir/jlistm_journ.php?sid=1&hbnr=1&hmb=1
http://blacklist.hbi.ir/form_contact.php?sid=1


ام برای انجروش یا متدییا مربوط بهژندر صورت کاربرد واژه علمی مربوط به-4-2
:بطورمثال. آزمایش یا تحقیق نام روش و متد قبل از واژه اصلی ذکر گردد

Xان از با استفاده از تحلیل کالس پنهان در بیماران مبتال به پرفشاری خون می تو
(اشتباه است).بروز رفتارهای پرخطر مرتبط با پرفشاری خون جلوگیر کرد

ی توان تحلیل کالس پنهان در بیماران مبتال به پرفشاری خون مروشبا استفاده از√
(صحیح است) .از بروز رفتارهای پرخطر مرتبط با پرفشاری خون جلوگیر کرد

است در با توجه به اینکه دستاوردهای حاصل از تحقیقات قطعی نمی باشند لذا بهتر-5-2
:بطورمثال. استفاده کردمی تواندتهیه عنوان خبری از واژه

رتبطممردانهتولیدمثلیعوارضدرمانوپیشگیریدرمی تواندسدیمنیتراتمکمل
.باشدمفیددیابتبا

http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.6856.fa&sw=%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.6856.fa&sw=%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.6690.fa&sw=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF


سامانه مشابهت یاب 

گیر  موضوع سرقت و دستبرد علمی ،متاسفانه آفت گریبان

مجانع علمی خصوصا جوامع جوان پیشرو شده است الزم

است تا پژوهشگران با دسترسی به ابزارهای توانمند

ارسال مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی بتوانند قبل از

مقاله به مجالت موذد نطظر خود نسبت به مشابهت یابی

اقدام و در صورت وجود مصداق سرقت علمی  
plagiarismرا در آن بررسی نمایند.

/http://ppc.research.ac.ir:آدرس 

http://ppc.research.ac.ir/


سامانه خبره یاب پژوهش

http://esid.research.ac.ir

http://esid.research.ac.ir/


خبره یاب پژوهش وزارت بهداشت و سامانه 

درمان

نظام نوین اطالعات»این سامانه یکی از سامانه های دوازده  گانه 
ست که در( نوپا)با نام اختصاری « پژوهش پزشکی ایران

در  http://research.ac.irدرگاه اختصاصی آن در آدرس
.دسترس است

 خبرگان پژوهشی معرفی :هدفخبره یاب پژوهش با سامانه
علوم پزشکی کشور در موضوعات مختلف

 خاصجستجو و مشاهده مقاالت کشور در یک موضوع

 کلیدواژه وجستجوی موضوعی بر اساس امکانMesh

در آدرسhttp://esid.research.ac.irراه اندازی شد  .

http://research.ac.ir/
http://esid.research.ac.ir/


( مداد)انشگاه دنتشارات ایریت مدسامانه 

http://books.research.ac.ir

http://books.research.ac.ir/


( مداد)انشگاه دنتشارات ایریت مدسامانه 

با هدف نمایش و دسترسی سریع ۱۳۹۵در سال (مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه
ر به اطالعات به روز کتاب های منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشو
توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و 

.فناوری وزارت بهداشت طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است

:امکانات و قابلیت های زیر استاین سامانه دارای 

 یاطالعات اصلی و به روز کتاب های تالیف و ترجمه دانشگاه های علوم پزشکارائه

شر، امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، سال ن
ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب

استعالم آنالین کتاب های در دست تالیف و ترجمه دانشگاه ها

دسترسی به پنل مدیریت سیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاه



http://books.research.ac.ir 
تاكنون، هیچ درگاه واحدي براي ،به نشاني( مداد)« سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

ه هاي دسترسي به همه اطالعات كتب تالیف، ترجمه و یا گردآوري منتشره در دانشگا
رجمه یا این درحالیست كه بسیاري از مواقع، ت. علوم پزشكي كشور وجود نداشته است

. تالیف در موضوعي مشترك و تكراري در چند دانشگاه همزمان انجام مي شود
اطالعات این سامانه مي تواند از همپوشاني و یا موازي كاري ها در ترجمه ها یا 

.تالیف ها در صورت لزوم جلوگیري كند

شره تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور از ابتداي سال جاري اطالعات تمامي كتب منت
كتاب هزار عنوان ۴خود را در این سامانه درج كنند و تاكنون اطالعات نزدیك به 
انه اطالعات این سام. منتشر شده توسط دانشگاه ها در این سامانه قرار گرفته است

،  ..(تالیف، ترجمه و)شامل عنوان كتاب،  ناشر، پدیدآورنده، سال انتشار، نوع كتاب 
كان بوده و حتي امكان ام… قیمت، زبان كتاب، شمارگان، تعداد صفحه، قطع كتاب و 

شگاه قابل جست و جوي كتب منتشره دان. فروش آنالین كتاب هم در سامانه فراهم است
اب و ها بر اساس نام دانشگاه، موضوع، سال انتشار، نوع كتاب، قالب كتاب، زبان كت

.نیز در سامانه وجود دارد… 

http://books.research.ac.ir/
http://books.research.ac.ir/


سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی کشور



سامانه علم سنجی اعضای هیات دانشگاه علوم 

پزشکی لرستان 



ر سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشو

http://usid.research.ac.ir/ 

http://usid.research.ac.ir/


بانک مقاالت پزشکی ایران 

idml.reserch.ac.ir


