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خدمات تاالر کتاب،نشریات و پایان نامه ها

همانارائه خدمات امانت، تحویل کتب برگشتی و فایل کردن آنها  و عضویت کاربران تابع دانشگاه و غیر تابعه به صورت م

نظارت بر منابع کتابخانه جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها

 (دانشجویان، کارمندان و )انجام امور مربوط به تسویه حساب کلیه کاربران کتابخانه...

راهنمایی در جهت معرفی منابع علمی و مشاوره اطالعاتی و پاسخ به سواالت پژوهشگران در زمینه های مورد نیاز مرتبط

 آموزش و راهنمایی کاربران جهت استفاده از پورتال و نرم افزار کتابخانه



خدمات تاالر کتاب،نشریات و پایان نامه ها

تهیه راهنماها و دستورالعمل های الزم به فراخور نیاز

رمنداناجتماعی  برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کا-ارائه خدمات اطالع رسانی از طریق ایمیل و شبکه های علمی

ارائه مجموعه غنی از منابع کتابی تخصصی فارسی و التین  : تاالر کتاب تخصصی

عه شناسی، هنر  مجموعه غنی از کتب عمومی مانند رمان، داستان، ادبیات، تاریخ، فلسفه، مذهبی، روانشناسی، جام: کتابخانه فرهنگی

در تاالر کتب فرهنگی به منظورترغیب کاربران به مطالعه... و

 نامه ها و دسترس پذیری به متن کامل از طریق پورتال کتابخانهپایان ارائه خدمات : پایان نامه



ارائه خدمات تخصصی

العات از طریق نیاز سنجی و آماده سازی محتوای مورد نیاز، انتخاب و گزینش مطالب مرتبط، ارسال منابع اط: اشاعه گزینشی اطالعات شامل

محمل های مختلف ارتباطی مانند پست الکترونیک

باطیخدمات اختصاصی جستجو و بازیابی اطالعات و تحویل مدرک و ارسال و از طریق محمل های مختلف ارت: خدمات تحویل مدرک شامل

توسعه زیرساخت آموزش های تخصصی حوزه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی: آموزش

هیئت علمی و محققین دانشگاه در راستای افزایش کمی وکیفی تحقیقاتاعضای جهت: برگزاری کارگاه های آموزشی

 و اطالع رسانی پزشکی و توسعه دسترسی به منابع و پایگاه های اطالعاتیترویج خدمات مشاوره اطالعاتی

 به منظور توانمندسازی  اعضای هیئت علمی دانشگاهی و محققینارائه مشاوره های تخصصی

ارها ه مقاالت سمینبرنامه ریزی برای کمک به اعضاء هیئت علمی در امر تحقیق با تهیه مقاالت و منابع علمی مورد نیاز اعم از پایان نامه ، خالص

جهت ارتقاء سطح علمی آنان در راستای کمک به طرح های تحقیقاتی... و متن کامل مقاالت 



خدمات الکترونیک کتابخانه مرکزی 

یشتر پاسخگوی خدمات الکترونیک کتابخانه مرکزی با هدف صرفه جویی در زمان و پاسخگویی بهینه به نیاز مراجعین با سرعت ب
. تمامی جامعه علوم پزشکی در سراسر کشور می باشد

خواست این خدمات شامل در. همچنین با ارائه این خدمات دسترس پذیری به منابع بدون مراجعه حضوری امکان پذیر خواهد بود
خانه مرکزی در عالوه بر ارائه این خدمات، کتاب. منابع اطالعاتی، مشاوره اطالعاتی، مرجع مجازی و پایان نامه الکترونیک می باشد

.یک می باشدزمینه های مختلف آماده پاسخگویی به سواالت و نیازهای اطالعاتی کاربران از طریق شماره تماس یا پست الکترون



(چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی

.ارائه درخواست متن کامل مقاالت و بخش های مورد درخواست ازکتاب های الکترونیک، از طریق این خدمت امکان پذیرمی باشد

ریق این خدمت  را در نظر دارند و به دنبال دریافت متن کامل آن منبع می باشند از ط( مقاله و کتاب)درواقع کاربرانی که عناوین منابعی

رس  جهت استفاده از این خدمات به وب سایت کتابخانه الکترونیک به آد. می توانند اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند 

Diglib.iums.ac.irامکان پذیر می باشد.



اطالعاتیارائه خدمات تخصصی مشاوره 
(حضوری و الکترونیک)

شیاور   م"کتابخانه مرکزی در راستای ارائه فعالیت ها و خدمات آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی کاربران در امور پژوهشی، خدمات تخصصیی  
رایند پژوهشی را ارائه می نماید تا بتواند دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققان این دانشگا  را در تمامی مراحل ف"اطالعاتی در امور پژوهشی

وهشیی ایشیان  آنان از انتخاب موضوع، آشنایی با ساختارها و استفاد  از ابزارهای پژوهشی مختلف تا انتخاب مجله و یا چگونگی انتشار نتیای  پژ 
.یاری نماید

ه الکترونییک  این خدمات به صورت مشاور  حضوری و با توجه به شرایط همه گیری کرونا، به صورت الکترونیک نیز از طریق وب سایت کتابخانی 
تابخانیه  اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و تمامی کاربران دانشگا  علوم پزشکی اییران میی تواننید از طرییق وب سیایت ک     . ارائه می گردد

به و برای ثبت درخواست منابع الکترونیک و یا مشاور  اطالعاتی اقدام نمود  و یا به صورت حضوریDiglib.iums.ac.irالکترونیک به آدرس 
.سالن چندمنظور  واقع در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند



ارائه خدمات تخصصی مشاوره اطالعاتی

 (کتاب، مقاله، پایان نامه و)راهنمایی و مشاوره جهت جستجوی منابع اطالعاتی...

راهنمایی در  انتخاب کلیدواژه های مناسب و تدوین استراتژی های جستجو

آموزش و راهنمایی استفاده از پایگاه های اطالعاتی

 حضوریارائه خدمات  مشاوره اطالعاتی و بازیابی اطالعات و پاسخگویی از راه دور به شکل تلفنی و غیر

راهنمایی و همکاری در انجام مطالعات مرور سیستماتیک



ارائه خدمات تخصصی مشاوره اطالعاتی

آموزش و مشاوره در زمینه انتخاب مجالت مناسب برای چاپ مقاالت

معرفی مجالت نامعتبر و جعلی

آشنایی با سبک های استناد دهی و راهنمایی در شیوه استناد دهی

.ارائه تمامی خدمات مشاوره رایگان می باشد**



خدمات مشاوره اطالعاتی و 
درخواست منابع الکترونیک



خدمات مشاوره اطالعاتی و 
درخواست منابع الکترونیک



( پرسش از کتابدار)خدمات مرجع مجازی

خگویی ب ه  خدمات مرجع مجازی کتابخانه مرکزی با هدف گسترش و بهبود خدمات مرجع و اطالع رسانی کتابخانه و تسریع در پاس  

ن دازی  نیازهای کاربران و در دسترس قرار دادن اطالعات برای کاربران کتابخانه، فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی آنها راه ا

.شده است



( پرسش از کتابدار)خدمات مرجع مجازی

راهنمایی کاربران در استفاده از کتابخانه و خدمات آن

راهنمایی استفاده از نرم افزار کتابخانه ای، پورتال و پایگاه های اطالعاتی در یافتن منابع مورد نیاز کاربران.

بازیابی مقاالت و ارسال آن از طریق ایمیل به کاربران

 ت و شامل بازیابی و جستجوی مقاالت هیات علمی و دانلود مقاال)ارائه خدمات اختصاصی جستجو و بازیابی منابع و تحویل مدرک برای اعضاEbook،

(و مشاوره انتخاب مجله مناسب Hاستخراج شاخص 

 ارائه خدمات به کاربرانoff-campus برای جستجوی من ابع و اطالع رسانی در مورد دسترسی به انواع منابع دیجیتال

خدمات اشاعه گزینشی اطالعات الکترونیکی از طریق نیاز سنجی و شناسایی اطالعات مورد نیاز کاربران

ارسال منابع اطالعات از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی و یا تلفنی



( پرسش از کتابدار)خدمات مرجع مجازی



پایان نامه الکترونیک



پایان نامه الکترونیک

 مان و با این خدمت، شما می توانید در هر ز. پایان نامه از طریق پورتال کتابخانه مرکزی فراهم شده است۲۰۰۰۰دسترسی به نسخه دیجیتال حدود

انه باشید، امک ان  همچنین در صورتی که عضو پورتال کتابخ. از هر مکانی بصورت رایگان بخش هایی از فایل پایان نامه ها را دانلود یا مشاهده کنید

.در آینده، نسخه دیجیتال مابقی پایان نامه ها نیز به این مجموعه فوق افزوده خواهد شد .مشاهده متن کامل پایان نامه را خواهید داشت

 ته ب ه کتابخان ه   برای تمامی اعضای وابس( مشاهده متن پایان نامه و دانلود فهرست منابع و فهرست مطالب)استفاده از پایان نامه های الکترونیک

ش ماره  )ریبا مراجعه به پورتال کتابخان ه و ورود ن ام ک ارب   ...( اعضای هیأت علمی،دانشجویان، پرسنل و)مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

. امکان پذیر می باشد( کدملی)و رمز عبور( دانشجویی

 رای اس تفاده از  می باشند و ب  ( صفحه عنوان، فهرست مطالب، فهرست منابع، چکیده فارسی و التین)سایر کاربران تنها مجاز به جستجو و دانلود

بران نیز به ش کل  در آینده ارائه این خدمات برای این دسته از کار. )متن کامل پایان نامه، می بایست به شکل حضوری به کتابخانه مراجعه نمایند

(.الکترونیک قابل ارائه می باشد



وب سایت کتابخانه

 وب سایت کتابخانه الکترونیک

درج اخبارها، اطالعیه های مختلف، فراخوان، پوسترهای آموزشی، بارگذاری محتواهای آموزشی به صورت چند رسانه ای و



پورتال و نرم افزار کتابخانه



صفحه اینستاگرام

  درج اخبارهای مرتبط با فعالیت های کتابخانه

اطالع رسانی کارگاه ها و همایش ها

بارگزاری مطالب آموزشی به صورت فیلم و متن

بررسی سواالت و نظرات کاربران

پاسخگویی  و اطالع رسانی به کاربران



سایر فعالیت های حوزه اطالع رسانی

به کاربران در راستای ارائه خدمات یکپارچه و بهینه( دانشکده ای و بیمارستانی)ارتباط  و تعامل مداوم با کتابخانه های اقماری

مطابق با استانداردهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت

تهیه محتواهای آموزشی تخصصی و سالمت عمومی و انتشار به صورت چاپی و الکترونیک

 ،و اسالید مرتبط با فعالیت ها و اهداف دانشگاه و کتابخانهبنر، بروشور تهیه و طراحی و چاپ  و توزیع پوستر

همکاری با واحد برگزاری کارگاه ها در برگزاری وبینارهای کتابخانه ای

 نی مدیریت اطالع رسا)خدمات اطالع رسانی و پاسخگویی در گروه های کاری و کاربران از طریق شبکه های اجتماعی شامل

(  پزشکی و منابع علمی، کتابخانه های دانشگاه، گروه اطالع رسانی

 تهیه گزارش ها و محتواهای مورد نیاز مجموعه مدیریت اطالع رسانی پزشکی



گزیده ای از اقدامات انجام شده سال جاری

بخش مرجعتغییرات فیزیکی به جهت تسهیل دسترسی کاربران و استفاده بهینه از منابع موجود درمنابع و ، جابجایی پروژه قفسه خوانی•

دانشگاه در بخش مرجع و طبقه چهارممطالعه ویژه ی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی اختصاص سالن •

19:3۰افزایش ساعت کاری تاالر کتاب  تا ساعت  •

۲1افزایش ساعت کاری سالن مطالعه طبقه چهارم کتابخانه مرکزی تا ساعت •

کارگاه های آموزشی  مشترک و متمرکزبرگزاری •

بازدیدکارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی•



گزیده ای از اقدامات انجام شده سال جاری

جذب نیروی جدید در قالب نیروی طرحی جهت پوشش شیفت های عصر•

رشته ی کتابداری و اطالع رسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدو آموزش کارورزان پذیرش •

رفع مشکل دسترسی به نرم افزار کتابخانه و آماده سازی بسترهای الزم جهت استقرار نرم افزار جدید •

برگزاری مراسم روز کتابدار و تقدیر از کتابداران •



گروه خدمات فنی و
بازنمایی اطالعات



مربوط به تهیه و امور
منابع  فارسی و انگلیسی سفارش 

کاتالوگ چاپی و الکترونیک  ارتباط با ناشران فارسی و التین معتبر و دریافت •

یاز ارسال کاتالوگ کتب فارسی و التین به بخش اطالع رسانی جهت انتخاب کتب مورد ن•

دریافت لیست های درخواست کتب از بخش اطالع رسانی  •

ز جهت عدم  کنترل لیست کتب انتخاب شد  بخش اطالع رسانی با پورتال و موجودی کتابخانه ا•
ابخانه در مواردی خاص به دلیل درخواست  زیاد کاربران کت) تکراری بودن کتب سفارش شد  

(کتاب تکراری بنا به صالحدید خریداری می گردد

کمیته انتخاب کتب و بررسی لیست های آماد  شد   تشکیل •



مربوط به تهیه و امور
سفارش منابع  فارسی و انگلیسی 

بندی لیست های مورد درخواست و تهیه لیست نهایی  اولویت •
کنارتباط و تعامل با ناشرین جهت سفارش منابع مورد نیاز و دریافت تخفیفات تا حد مم•
ارسال لیست برای ناشرین •
سفارش کتب مورد نیاز•
دریافت کتب سفارش داد  شد   •
کنترل کتب با لیست های سفارشی و فاکتورناشرین  •
...ارتباط با ناشر درمواردی مانند عودت کتب مشکل دار به ناشر جهت معاوضه و •



انجام امور مربوط به 
(کتاب و نشریات) اهدایی منابع 

دریافت منابع اهدایی شامل کتب و نشریات  •
تشکیل کمیته انتخاب منابع اهدایی•
بررسی منابع اهدایی•
انتخاب منابع •
کنترل منابع در نرم افزار و حذف منابع تکراری •
انتخاب نهایی منابع اهدایی  •



انجام امور مربوط به سازماندهی نشریات

کنترل مشخصات نشریه شامل دور  شمار  و سال با نرم افزار•
حذف نشریات تکراری •
ورود اطالعات نشریات غیرتکراری•
آماد  سازی نشریات شامل مهر•
ارسال به تاالر کتاب  •



انجام امور مربوط به سازماندهی کتب

(جلد، اوراق، چاپ)فیزیکی از نظر سالمت منابع کتابی کنترل •
با فاکتور خریدکنترل عناوین کتب •
مهر و تگدرج جهت فهرست نویسی شامل کتب آماد  سازی •
های  فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی و رد  بندی منابع در چارچوب استاندارد•

بین المللی  
ثبت کتابها در نرم افزار کتابخانه•
و ارسال به تاالرهای مربوطهRFIDالصاق لیبل عطف کتاب، بارگذاری تگ •



انجام امور مربوط به سازماندهی پایان نامه ها 

:لبه روز رسانی پایگا  اطالعاتی پایان نامه های دانشگا  علوم پزشکی ایران شام

اطالعات توصیفی پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه  ورود •
آپلود فایلهای الکترونیک پایان نامه  •
نمایه سازی پایان نامه ها  •



بهانجام امور مربوط 
روزآمدسازی پایگاه های مستند موضوعی

 AUFS)روزآمد سازی دو بانک مستند موضوعی مختص کتابخانه مرکزی دانشگا  ایران •
AUFK , ) بر اساسMESH  (اصطالحنامه پزشکی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا)

(IUFk)مستند توصیفگرهای پزشکی ایران پایگا  •
(IUFS)مستند موضوعات پزشکی ایران پایگا  •



اطالعاتگروه خدمات فنی و بازنمایی 
(چکیده خدمات)

پایگا   شامل کتب، نشریات و( فارسی و انگلیسی ) تهیه و سفارش منابع مورد نیاز •
های اطالعاتی 

ساماندهی منابع اهدایی شامل دریافت، بررسی ، انتخاب و سازماندهی  •
دریافت و سازماندهی مجالت  •
سازماندهی کتب شامل ثبت، فهرست نویسی و بارگذاری تگ الکترونیکی•
هانامه نمایه سازی پایان •
روزآمد سازی دو بانک مستند موضوعی مختص کتابخانه مرکزی دانشگا  ایران•

(AUFS AUFK , ) بر اساسMESH  (اصطالحنامه پزشکی کتابخانه ملی پزشکی
(آمریکا



تماس با ما

86705801

دفتر مدیریت اطالع رسانی پزشکی

و منابع علمی

Centlib_ref@iums.ac.ir

Centrallib.iums.ac.ir پورتال کتابخانه

Diglib.iums.ac.ir الکترونیککتابخانه



گروه علم سنجی و پایش



گزارش عملکرد گروه علم سنجی و پایش 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه علم سنجی و پایش: تهیه کننده

14۰1پاییز : ماه و سال 



فهرست مندرجات

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی•

سامانه علم سنجی دانشگا  ها•

((Eprintsسامانه مدیریت اطالعات پژوهشی دانشگا  •

سامانه مداد•

گرنتبررسی •

ادار  کتب و انتشارات•

ادار  نشریات•

گزارشات پایش سه و شش ماهه•



مقدمه

علمحلیلتوانداز  گیریکلیطوربهایرانپزشکیعلومدانشگا پایشوعلم سنجیگرو هدف

.دازدمی پرکمیمتغیرهایقالبدرسازمان هاوپژوهشگرانعلمیتولیداتسنجشبهکهاست

وتبکبخشودانشگا ژورنالهایبخشپایش،وسنجیعلمفعالیتهایبرعالو گرو ایندر

.نمایندمیفعالیتانتشارات



سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

واندرمبهداشتوزارتدردانشگا علمیعملکرددورنمایعلمیهیاتاعضایعلم سنجیسامانه

.می باشدکشورپزشکیعلومهایدانشگا میاندروپزشکیآموزش



ادامه-سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

باعلم سنجیسامانهعلمیهیاتاعضایتحصیلیرشتهومقطععلمی،مرتبهکردنچک
دانشگا کارگزینیلیست

عاتاطالباعلم سنجیسامانهعلمیهیاتاعضایآکادمیکشناسه هایلینکسنجیصحت
علمیهیاتعضوشخصی

خانوادگینامونامخانوادگی،نامونامشاملعلمیهیاتاعضایعمومیاطالعاتکردنچک
علم سنجیسامانهدرتماسشمار وآکادمیکوشخصیایمیلآدرسانگلیسی،زبانبه

آموزشیگرو  هایاختصاصیوب سایت هایدرعلمیهیاتاعضایاطالعاتکردنچک



ادامه-سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

علم سنجیسامانهبهافزودنوجدیدعلمیهیاتاعضایاشتغالوضعیتتعیین

وتاسنبود نامشانکارگزینیلیستدرکهعلمیهیاتاعضایاشتغالوضعیتتعیین
علم سنجیسامانهازآن هااسامیحذفدرخواست

درمشکلنظیروزارتخانهازدریافتیبازخوردهایبامطابقعلمیهیاتاعضایباتماس
بازخوردایمیل های بهپاسخوغیر وایمیلپرسنلی،عکسپروفایل ها،

علمیهیاتاعضایشخصیوآکادمیکایمیل هایآدرسصحت سنجیجهتایمیلارسال



محدودیت ها-سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

:ددارقرارپایشوعلم سنجیگرو رویپیشکارادامهبرایموانعیومشکالتمسیرایندر

می باشدعلمیهیاتاعضایپاسخگوییوهمکاریعدمآنبزرگترینومهترین.

علم سنجیگرو باعلمیهیاتاعضایکارگزینیمیانمستقیمارتباطعدم

دانشگا مختلفواحدهایدرعلمیهیاتاعضایاطالعاتمیانناهماهنگی

آموزشیگرو  هایوب سایت هایدرعلمیهیاتاعضایاطالعاتبروزرسانیعدم



سامانه علم سنجی دانشگاه ها

Universities)دانشگا  هاعلم سنجیسامانه Scientometrics Information

Database - USID)شاخص هایروزبهنمایشواستخراجهدفبا۱۳۹۶سالدر

گیهماهنوتوسعهمرکزتوسطایرانپزشکیعلومدانشگا  هایعلمیهیاتاعضایعلم سنجی

کیپزشآموزشودرمانبهداشت،وزارتآوریفنوتحقیقاتمعاونتعلمیانتشاراتواطالعات

.استشد اجراوسازیپیاد طراحی،کشور



سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی دانشگاه 

هتوسعپژوهشیاطالعاتمدیریتوسازماندهیهدفباپژوهشی اطالعاتمدیریتسامانه های

 هاداد بازیابیواطالعاتخودکارورودگردآوری،مراحلتمامسامانه هااینکمکبا.استیافته

دارایپژوهشیاطالعاتمدیریتسامانه های.استانجامقابلمنظموالکترونیکصورتبه

انتشار،بخشوداد  هادریافتوتنظیممدیریتپایگا ،طریقازاطالع رسانیومدیریتبخش های

م افزارنرزمینهایندرموجودسامانه هایموفق ترینازیکی.می باشدداد  هاجستجویوآمارگیری

.باشدمیEprintsپژوهشیاطالعاتمدیریت



(مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه  

روزبهاطالعاتبهسریعدسترسیونمایشهدفبا۱۳۹۵سالدر(مداد)دانشگا انتشاراتمدیریتسامانه

.استشد اجراوسازیپیاد طراحی،کشورپزشکیعلومدانشگا  هایتوسطشد منتشرکتاب های

:استزیرقابلیت هایوامکاناتدارای(مداد)دانشگا انتشاراتمدیریتسامانه

پزشکیعلومدانشگا  هایترجمهوتالیفکتاب هایروزبهواصلیاطالعاتارائه

نوعورایشویشابک،ناشر،نشر،سالنویسند ،عنوان،اساسبرکتابپیشرفتهوساد جستجویانجامامکان

کتاب

دانشگا  هاترجمهوتالیفدستدرکتاب هایآنالیناستعالم

دانشگا انتشاراتادار ویژ سیستممدیریتپنلبهدسترسی



گرنت

گرو بهتحقیقاتارزیابیوتوسعهمدیریتسویازکهپژوهشیگرنتبررسیدرخواست های

مینجیسصحتوبررسیالمللیبینمستنداتدرمرتبطوربهرسندمیپایشوعلم سنجی

ارسالریفناووتحقیقاتمعاونتتحقیقاتارزیابیوتوسعهمدیریتبهنهاییگزارشوگردند

گرددمی



اداره کتب و انتشارات

برایواستدرخموردکتابهایماهانهمیانگینطوربهایرانپزشکیعلومدانشگا انتشاراتشورای

ورتصدرشورابررسیازپس.نمایدمیبررسیشورادررادانشگا لوگویونشرمجوزاعطای

.گرددمیارسالحوز هرتخصصیداورانبهداوریجهتکتابهاصالحدید

انتشاراتشورایدرامتیازاعطایجهتعلمیهیاتمحترماعضایشد چاپکتابهایهمچنین

.شوندمیامتیازگواهیوشد مطرح



اداره نشریات

چکید باهمرا فارسیزبانبهنشریه۸وانگلیسیزبانبهنشریه۱۰)علمینشریهعنوان۱۸

رتبهداراینشریه۱۱عناویناینبیناز.نمود  اندمنتشرایرانپزشکیعلومدانشگا (انگلیسی

سالدرمجلهعنوانیک.هستندکشورپزشکیعلومنشریاتکمیسیونازپژوهشی-علمی

پایگا  هایدرشد نمایهنشریاتمجموعواستشد نمایهScopusپایگا در۱4۰۱

.می باشدنشریهPubmed۶وISI،Scopusبین المللی



مجوز ارشاد-اداره نشریات

دانشگا نشریاتبرایارشادمجوزتمدیدیاودرخواستمراحل

دانشگا ومسئوالنمدیربرایپروفایلایجادبهاقدام

مسئوالنمدیرنیازموردمدارکجمع آوریبهاقدام

کشوررسانه هایجامعسامانهدربارگذاریوثبتمراحلومدارکتکمیل

مجوزدرخواستارسال

نشریههرپیگیریکددریافت



گزارشات پایش سه و شش ماهه

م ماهه پایش به طور مرتب در راستای اهداف پایش وزارت بهداشت تنظی6و 3گزارشات 
.گرددو به مرکز توسعه و انتشارات علم وزارت بهداشت ارسال می 

23/11/2022 نام تهیه کنند  50



اعضای گروه

سرپرست گروه

دکتر مریم رزمگیر

اداره نشریات

شکیال 
محفوظی

مرضیه خادم 
شریف

دکتر لیال 
عبداللهی
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انتشارات

مینا نظری
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مهسا 
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هالهه زنگیش



sci.iums.ac.ir                                          گروه علم سنجی و پایش

pub.iums.ac.ir                                          اداره کتب و انتشارات

journals.iums.ac.ir                                            اداره نشریات

86705002
86705404
86705506

sci@iums.ac.ir


