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

 
 .... و ها دانشکده ها، دانشگاه علمی،  هيات اعضای پژوهشی عملکرد پايش و رصد -۱
 پزشکی پژوهش های از شده توليد دانش ترويج و توزيع -۲
 تکراری های پژوهش انجام از پرهيز -۳
 کشور سالمت نظام پژوهش های از کارآمد و اخالق بر مبتنی ،اثربخش بهره برداری -۴
 سالمت نظام پژوهش های در هزينه ها مديريت و صرفه جويی -۵
   اطالعاتی منابع به پژوهشگران دسترسی و مشاهده پذيری افزايش -۶
 .عموم برای پژوهش ها نتايج به دسترسی و مشاهده پذيری افزايش -۷
 مقاله چاپ برای(خارجی و داخلی) معتبر و مناسب مجالت انتخاب -۸
 سالمت نظام پژوهش های کيفی و کمی توسعه -۹

 کاربران به وقت اسرع در و آسان ، بهتر خدمات ارايه -۱۰



۱- اعضای هیات علمی 
۲- پژوهشگران 
۳- سردبیران 
۴- دانشجویان 
۵- سیاستگزاران علمی در سطوح ملی، دانشگاهی 
۶- عموم مردم 

 
۷- کتابداران کتابخانه ها در بخش های: 
علم سنجی، اطالع رسانی، پایان نامه، سفارشات و مجموعه سازی، نشریات،   

 ...مرجع و 



  رشد با همزمان ها، کتایخانه در نوین خدمات پیدایش
 تعریف به منجر ارتباطی و اطالعاتی نوین های فناوری
   .شود می جدید وظایف

 
 

افزایش دانش و مهارت در بکارگیری مفاهیم و خدمات و 
فناوری های جدید توسط کتابداران منجر به تسریع و تسهیل  

 .در ارائه خدمات بهتر به کاربران خواهد شد



 سامانه اطالعات علمی 12
 خدمت نوين پژوهشی 12
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  و کمّی تحلیل و تجزیه از است عبارت سنجی علم
 از استفاده و اشاعه تولید، فرایند کیفی امکان حد تا

 .آن بر مؤثر عوامل و علمی اطالعات
 

 :  به منظور
نگری علمی و  گذاری و آینده  ریزی، سیاست برنامه

پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی، ملی و 
 المللی بین

 



 
طریق شمارش تعداد افراد، سازمان ها و کشورها، از تعداد تولیدات علمی 

 ,WOS, PubMed)مدارک علمی در پایگاههای معتبر بین المللی 
Scopus.) 

 
فرد، سازمان، توسط مدارک تولید شده تعداد  (Productivity )شاخص تولید در 

 .گیردیک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می در ...و دانشگاه 
 

 



 استفاده از یک مدرک( مدرکA) بعنوان رفرنس توسط سایر مدارک
 .بمعنی استناد کردن است(..,B,C,Dمدارک )
 
 وقتی مدارکB,C,D مدرک  بهA  استناد کنند و اطالعات کتابشناختی

خود قید کنند می گوییم  ( فهرست منابع)را در لیست رفرنس ها  Aمدرک 
 :که

 .استناد است 3، دارای  Aمدرک 
 



 



 



 Hirsch نام به دانی ریاضی میالدی ۲00۵ درسال
  محققان علمی برونداد ارزیابی برای را شاخصی 

 کاربرد، سهولت و سادگی عین در که نمود پیشنهاد
 مزایای  دارای ارزیابی، متداول های شیوه سایر به نسبت

  .است بسیاری
  h از است عبارت پژوهشگر یک h شاخص تعریف طبق

 بار h کم دسته کدام هر به که وی مقاالت از تعداد
  .باشد شده استناد



 





 ۲00۶ سال در .است پراستناد مقاالت گرفتن نادیده اچ، شاخص های ضعف از یکی
 دانشمندی توسط ضعف این رفع و h شاخص عملکرد تکمیل برای G شاخص
   .شد معرفی  اگه نام به بلژیکی

 گیرد می قرار استناد مورد بیشتر که مقاالتی به هرش شاخص خالف بر شاخص این در
     .شود می داده بیشتری وزن

  :تعریف به بنا 
  به استناد، اساس بر  مقاالت نزولی لیست در رتبه باالترین با است برابر g شاخص-

  استناد مجموع یا باشند کرده دریافت استناد g2 تعداد حداقل اول مقاله g که ترتیبی
   .باشد g2 مساوی یا بزرگتر g تا مقاالت های

 
 .است شده استناد آن به بیشتر یا  g2که است مقاالت تعداد باالترین gشاخص -
 



 به دریافتی استنادهای تعداد ترتیب به را ها مقاله ایندکس جی محاسبه برای
 محاسبه هم را استنادها مجموع دیگر ستون در .کنیم می مرتب نزولی صورت

 بیشتر یا g 2 برابر ام g مقاله استنادات تجمعی فراوانی که جایی .کنیم می
  .است g با برابر جی شاخص باشد

 .  شاخص جی بزرگتر یا مساوی با اچ استهمیشه 

 



 

 Impact  Factor(IF) -  تأثیرضریب  

 

 Quartiles(1%, 5%,10%, Q1,Q2,Q3,Q4) 



 (Impact  Factor )ضریب تأثیر 
تعداد استنادهای دریافتی مقاالت انتشار یافته در طول یک دوره نسبت تأثیر ضریب 

از کل ارجاع ها، به % ۲0با توجه به اینکه حدود . زمانی خاص را می سنجد
دوره زمانی استناد را دو سال در  گارفیلدانتشارات دو سال قبل صورت می گیرد، 

 .نظر گرفته است
 

 اخیر دوسال در مشخص مجله یک به استنادات کل میزان :تاثیر ضریب فرمول
  طی در مجله این در شده منتشر (فنی و پژوهشی و مروری) مقاالت تعداد بر تقسیم
 .سال دو همان

 
 

 



 Cite Score, 

 CiteScore Rank,  

 CiteScore Percentile,  

 SJR ,  

 SNIP  
 

 



  (CiteScore) سایت اسکور شاخص
  ضریب خالف بر .است مجالت استنادی تاثیر اندازه گیری برای ساده شاخص یک سایت اسکور

  در مقاالت تعداد محاسبه در را (فنی و پژوهشی و مروری) مقاالت از خاصی انواع که تاثیر
  نظر در خود محاسبه در را مقاالت انواع همه شاخص این می گیرد، نظر در کسر مخرج

 .می  گیرد

  در)است In press مقاالت نمی گردد، محاسبه وارد سایت اسکور در که خاص مورد یک
 محاسبه در نشده اند، وارد مجله از شماره ای در هنوز که مقاالتی استنادی، شاخص این محاسبات

 (.نمی شود وارد سایت اسکور
  به دست اخیر سال سه مقاالت تعداد بر اخیر سال سه مقاالت به استنادات تقسیم از سایت اسکور 

 .می آید

 



 SNIP(Source Normalized Impact per Paper) -اسنیپشاخص 

  شد پیشنهاد الیدن دانشگاه توسط که شاخص این
 

  یک دریافتی استنادات کل اساس بر استناد به دادن وزن با را استناد تأثیر میزان
 حوزه یک در تواند می استناد یک تأثیر این بنابر .سنجد می موضوعی حوزه

   .باشد داشته بیشتری ارزش دیگر موضوعی حوزه یک به نسبت موضوعی



 SJR (SCImago Journal Rank) -آرشاخص اس جی 

 یک استنادات تعداد به تنها شاخص این .است شبیه مقاله تاثیر شاخص به بیشتر
 نمی نظر در مساوی وزن یک داری را استنادات کلیه و کند نمی اکتفا مجله

 می کننده استناد مجله شهرت و پرستیژ کیفیت، موضوعی، حوزه بلکه گیرد،
 محاسبه ساله ۳ زمانی بازه یک در .باشد داشته استناد ارزش بر مستقیم تأثیر تواند

  .شود می
 :است مهم عامل ۳ تاثیر تحت شاخص این در سازی نرمال کلی طور به
 (میزان مجالت نمایه شده در اسکوپوس)پوشش پایگاه محاسبه کننده •
 تعداد مقاالت منتشره در این مجالت و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله•

 پرستیژ و کیفیت مجالت•

 



مقیاس Quartile ( چارک) 
 پایگاه در التمج بندی رتبه برای  Scopus و  Web of Scienceمی بکار 

   .رود
می ژورنال آن علمی نفوذ یا اش تخصصی حیطه در ژورنال جایگاه ٔەدهند نشان چارک 

   .باشد
انجام جداگانه بصورت تخصصی حیطه هر برای که چارک، حسب بر بندی تقسیم در 

  تز یکی در رتبه اساس بر)خود اعتبار و کیفی شاخص حسب بر ها ژورنال شود، می
  به Quartile  کلمه و شوند می تقسیم گروه چهار به (مجالت ارزیابی های شاخص

 .است چهارم یک یا ربع معنی

گروه چهار به ها ژورنال این که معنی بدین Q1 الی Q4 لذا .شوند می تقسیم  
 چهارم یک به متعلق که هستند هایی ژورنال تخصصی، حیطه یک های ژورنال بهترین
 .هستند Q1 ها ژورنال نخست

 

 WOS-Scopus/ شاخص های ارزیابی مجالت

 الف

۳-آشنایی-با-سامانه-نوپا.pptx


 

Quartiles(1%, 5%,10%, Q1,Q2,Q3,Q4) ,  
1%, 99% Percentile 
5% , 95- 99% Percentile 

Percentile 10%, 90- 99% 
75-99% Percentile  Q1, 

Q2,   50-74% Percentile 
 25-49% Percentile  Q3, 

 Q4,  0-24% Percentile 
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 راه های دسترسی یه سامانه های نوپا
 

 لینک مستفیم
www.research.ac.ir 

 
 وب سایت کتابخانه مرکزی

http://centlib.gums.ac.ir/ 

 

 وب سایت واحد علم سنجی
 

http://www.gums.ac.ir/sci 

 

دیجیتالکتابخانه سایت وب   
http://www.gums.ac.ir/diglib 

 

http://www.research.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/sci
http://www.gums.ac.ir/sci
http://www.gums.ac.ir/diglib
http://www.gums.ac.ir/diglib




 











 





 





 













 نويننظام 
اطالعات 

 پژوهش های
  ايرانپزشکی 

 (نوپا)

سامانه 
  علم سنجی

علمی  هيات  

سامانه 
  علم سنجی
 دانشگاه ها

 

بانک  
اطالعات  
مقاالت  
 پزشکی

سامانه 
  مديريت
  و انتشارات

 کتب

بانک  
اطالعات  
 طرح های
 تحقيقاتی

سامانه 
مجالت  

و  نامعتبر
 جعلی

کتابخانه ملی  
 ديجيتال
 پزشکی

اخبار  سامانه
  پژوهش های

سالمت  
 کشور

سامانه 
  پايان نامه ها

 پزشکی

سامانه 
مشابهت 

مقاالت ياب  



آرزو بلندترین برای دعا کوتاهترین  

 اللهم عجل لولیک الفرج  


