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 و فنآوریتحقیقات معاونت 
 مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی



 و سالمت اطالعات پژوهشی علوم پزشکیو عناصر   اقالم

 (و پژوهشگران دانشجويانعلمی،  هياتاعضای ) نويسندگانو  محققين

 (پروپوزال ها) تحقيقاتی طرح های

 پايان نامه ها

 مقاالت

 مجالت

 کتاب ها

 ثبت اختراعات پروانه های

...... 

 

 

 پژوهشی نوينخدمت  12

 دولت خدمتگزار 12



 ايراناطالعات پژوهش پزشکی  نويننظام 

  ،زير اهداف تامين هدف با بهداشت وزارت فنآوری و تحقيقات معاونت
  پزشکی پژوهش اطالعات نوين نظام» پياده سازی و طراحی به اقدام
 :است نموده «(نوپا) ايران

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

 سالمت نظام پژوهش های کيفی و کمی توسعه -2

 سالمت نظام پژوهش های در هزينه ها مديريت و صرفه جويی -3

  ننايج و اطالعاتی منابع به پژوهشگران دسترسی و مشاهده پذيری افزايش -4
 پژوهش ها

 پزشکی پژوهش های از شده توليد دانش ترويج و توزيع رصد، ،پايش -5



 نظام سامانه های
 يراناژوهش پزشکی پاطالعات  ينون ظامن

 (نوپا)

 سامانه اطالعات علمی 12
 پژوهشی نوينخدمت  12
 دولت خدمتگزار( دوازدهمين) اُمين 12در 
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 علوم پزشکی کشور علمی  هياتاعضای  علم سنجیسامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علوم پزشکی کشور علمی  هياتاعضای  علم سنجیسامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علوم پزشکی کشور علمی  هياتاعضای  علم سنجیسامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علوم پزشکی کشور علمی  هياتاعضای  علم سنجیسامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علوم پزشکی کشور علمی  هياتاعضای  علم سنجیسامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علوم پزشکی کشور علم سنجی اعضای هيات علمی سامانه 

http://isid.research.ac.ir 



 علمی پژوهشی پزشکی کشور ( مجالت)نشريات سامانه 

http://journals.research.ac.ir 



 علمی پژوهشی پزشکی کشور ( مجالت) نشرياتسامانه 

http://journals.research.ac.ir 



 و جعلی نامعتبرمجالت سامانه معرفی 
 http://blacklist.research.ac.ir 



 و جعلی نامعتبرمجالت سامانه معرفی 
 http://blacklist.research.ac.ir 



 دانشگاه های پزشکی کشور مديريت انتشارات و ک تب سامانه 

http://books.research.ac.ir 



 دانشگاه های پزشکی کشور مديريت انتشارات و ک تب سامانه 

http://books.research.ac.ir 



 کشور سالمت  پژوهش هایو اخبار  نتايجانتشار سامانه 

http://news.research.ac.ir 



 کشور سالمت  پژوهش هایو اخبار  نتايجانتشار سامانه 

http://news.research.ac.ir 



 کشور انتشار نتايج و اخبار پژوهش های سالمت سامانه 

http://news.research.ac.ir 



 دانشگاه های علوم پزشکی کشور پايان نامه های سامانه 

http://thesis.research.ac.ir 



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



(Resource Finder) يابمنبع سامانه 

 http://rsf.research.ac.ir 



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



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



   کشور علوم پزشکی  ديجيتالملی ک تابخانه 
  http://inlm.ir 



     ايرانمقاالت علوم پزشکی بانک اطالعات 
http://idml.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



   علوم پزشکی کشور  دانشگاه های علم سنجیسامانه 
http://usid.research.ac.ir 



 يابمشابهت سامانه 

  (Plagiarism Checker Software) 
http://ppc.research.ac.ir 
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! بزنيد   Email اگر ميل داشتيد 

info@research.ac.ir 

research@behdasht.gov.ir 


