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 و سالمت اطالغات پژوىصی غلًم پزضکیو غناصر   اقالم

 (ي پژيَشگزان داوشجًيانعلمی،  َياتاعضای ) وًيسىذگاني  محققيه

 (پزيپًسال َا) تحقيقاتی طزح َای

ٍ َا  پايان وام

 مقاالت

 مجالت

 کتاب َا

ٍ َای  ثبت اختزاعات پزياو

...... 

 

 

 پژيَشی وًيهخذمت  12

 ديلت خذمتگشار 12



 ايراىاطالعات پژٍّش پسشکی  ًَييًظام 

  ،سيز اَذاف تاميه َذف با بُذاشت يسارت فىآيری ي تحقيقات معايوت
  پششکی پژيَش اطالعات وًيه وظام» پيادٌ ساسی ي طزاحی بٍ اقذام
 :است ومًدٌ «(وًپا) ايزان

  سالمت وظام پژيَش َای اس کارآمذ ي اخالق بز مبتىی ،اثزبخش بُزٌ بزداری -1
 کشًر

 سالمت وظام پژيَش َای کيفی ي کمی تًسعٍ -2

ٍ جًيی -3 ٍ َا مذيزيت ي صزف  سالمت وظام پژيَش َای در َشيى

  وىايج ي اطالعاتی مىابع بٍ پژيَشگزان دستزسی ي مشاَذٌ پذيزی افشايش -4
 پژيَش َا

 پششکی پژيَش َای اس شذٌ تًليذ داوش تزييج ي تًسيع رصذ، ،پايش -5



 نظام سامانو ىای
 يراىاژٍّش پسشکی پاطالعات  ييًَ ظامً

 (ًَپا)

 ساهاًِ اطالعات علوی 12
 پژٍّشی ًَييخدهت  12
 دٍلت خدهتگسار( دٍازدّويي) اُهيي 12در 



 ًَييًظام 
اطالعات 

 پژٍّش ّای
  ايراىپسشکی 

 (ًَپا)

ساهاًِ 
  علن سٌجی

علوی  ّيات  

ساهاًِ 
  علن سٌجی
ُ ّا  داًشگا

مجالت سامانو 
غلمی پژوىصی غلًم 

 پزضکی

تاًک  
اطالعات  
هقاالت  
 پسشکی

ساهاًِ 
  هديريت
  ٍ اًتشارات

 کتة

تاًک  
اطالعات  
 طرح ّای
 تحقيقاتی

ساهاًِ 
هجالت  

ٍ  ًاهعتثر
 جعلی

   ساهاًِ
 يابهٌثع 

اخثار  ساهاًِ
  پژٍّش ّای

سالهت  
 کشَر

ساهاًِ 
ِ ّا   پاياى ًاه

 پسشکی

ساهاًِ 
هشاتْت 

هقاالت ياب  
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 غلًم پزضکی کصًر غلمی  ىياتاغضای  غلم سنجیسامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلًم پزضکی کصًر غلمی  ىياتاغضای  غلم سنجیسامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلًم پزضکی کصًر غلمی  ىياتاغضای  غلم سنجیسامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلًم پزضکی کصًر غلمی  ىياتاغضای  غلم سنجیسامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلًم پزضکی کصًر غلمی  ىياتاغضای  غلم سنجیسامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلًم پزضکی کصًر غلم سنجی اغضای ىيات غلمی سامانو 

http://isid.research.ac.ir 



 غلمی پژوىصی پزضکی کصًر ( مجالت)نصريات سامانو 

http://journals.research.ac.ir 



 غلمی پژوىصی پزضکی کصًر ( مجالت) نصرياتسامانو 

http://journals.research.ac.ir 



 و جػلی نامػتبرمجالت سامانو مػرفی 
 http://blacklist.research.ac.ir 



 و جػلی نامػتبرمجالت سامانو مػرفی 
 http://blacklist.research.ac.ir 



 دانصگاه ىای پزضکی کصًر مديريت انتصارات و ک تب سامانو 

http://books.research.ac.ir 



 دانصگاه ىای پزضکی کصًر مديريت انتصارات و ک تب سامانو 

http://books.research.ac.ir 



 کصًر سالمت  پژوىش ىایو اخبار  نتايجانتصار سامانو 

http://news.research.ac.ir 



 کصًر سالمت  پژوىش ىایو اخبار  نتايجانتصار سامانو 

http://news.research.ac.ir 



 کصًر انتصار نتايج و اخبار پژوىش ىای سالمت سامانو 

http://news.research.ac.ir 



 دانصگاه ىای غلًم پزضکی کصًر پايان نامو ىای سامانو 

http://thesis.research.ac.ir 



 (Resource Finder) يابمنبع سامانو 
 http://rsf.research.ac.ir 



(Resource Finder) يابمنبع سامانو 

 http://rsf.research.ac.ir 



  (Resource Finder) يابمنبع سامانو 
 http://rsf.research.ac.ir 



  (Resource Finder) يابمنبع سامانو 
  http://rsf.research.ac.ir 



   کصًر غلًم پزضکی  ديجيتالملی ک تابخانو 
  http://inlm.ir 



     ايرانمقاالت غلًم پزضکی بانک اطالغات 
http://idml.research.ac.ir 



   غلًم پزضکی کصًر  دانصگاه ىای غلم سنجیسامانو 
http://usid.research.ac.ir 



 يابمصابيت سامانو 

  (Plagiarism Checker Software) 
http://ppc.research.ac.ir 



 ًَييًظام 
اطالعات 

 پژٍّش ّای
  ايراىپسشکی 

 (ًَپا)

ساهاًِ 
  علن سٌجی

علوی  ّيات  

ساهاًِ 
  علن سٌجی
ُ ّا  داًشگا

مجالت سامانو 
غلمی پژوىصی غلًم 

 پزضکی

تاًک  
اطالعات  
هقاالت  
 پسشکی

ساهاًِ 
  هديريت
  ٍ اًتشارات

 کتة

تاًک  
اطالعات  
 طرح ّای
 تحقيقاتی

ساهاًِ 
هجالت  

ٍ  ًاهعتثر
 جعلی

   ساهاًِ
 يابهٌثع 

اخثار  ساهاًِ
  پژٍّش ّای

سالهت  
 کشَر

ساهاًِ 
ِ ّا   پاياى ًاه

 پسشکی

ساهاًِ 
هشاتْت 

هقاالت ياب  
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! بشويذ   Email اگز ميل داشتيذ 

jghanidehkordi@gmail.com 

mailto:jghanidehkordi@gmail.com

