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یوهشازایمجموعه،(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظام
علومپژوهشنظاماجزایدربرگیرندهاطالعاتیهایسامانهوها

هایطرحمقاالت،نویسندگانوپژوهشگرانشاملکشورپزشکی
تثبهایپروانهها،کتابمجالت،مقاالت،ها،نامهپایانتحقیقاتی،
.استمرتبطمواردسایرواختراعات



اننظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایر

اهدافتامینهدفباپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتفناوریوتحقیقاتمعاونت
مودهن(نوپا)ایرانپزشکیپژوهشاطالعاتنویننظامسازیپیادهوطراحیبهاقدامزیر،

:است

کشور؛سالمتنظامپژوهش هایازکارآمدواخالقبرمبتنیاثربخش،بهره برداری-1

سالمت؛نظامپژوهش هایکیفیوکمیتوسعه-2

سالمت؛نظامپژوهش هایدرهزینه هامدیریتوصرفه جویی-3

 ها؛پژوهشنتایجواطالعاتیمنابعبهپژوهشگراندسترسیومشاهده پذیریافزایش-4

.پزشکیپژوهش هایازشدهتولیددانشترویجوتوزیعرصدپایش،.5





سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی
isid.research.ac.ir/

رکشوپزشکیعلومهایهدانشگاعلمیهیاتاعضایسنجیعلمشاخصهایروزبهنمایش:هدف•
1394سال:شروع•
هایشاخصروزبهنمایشواستخراجهدفبا1394سالدرعلمیهیأتاعضایسنجیعلمسامانه•

.isidآدرسدروطراحیایران،پزشکیعلومدانشگاههایعلمیهیأتاعضایسنجیعلم

research. ac.ir19حدودسنجیعلمروزبههایشاخصواطالعات.استشدهاجراوسازیپیاده
علومدانشکدهودانشگاه70ازبیشدرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتعلمیهیأتعضوهزار

.تاسگرفتهقرارکاربراناختیاردروشدهواردسامانهایندرتحقیقاتیمرکز800ازبیشوپزشکی

http://isid.research.ac.ir/


سامانهدرافرادچیدمانونمایششیوهISIDشاخصاساسبرفرضپیشصورتبهh-Indexبانکدرایشان
کناردرهگرفتقرارفلشرویبرکلیکباتوانمیرامذکورترتیبکهاستذکربهالزم.استScopusاطالعالتی

قرارعلمیهیأتاعضایاسامیسامانهایندر.دادتغییراصلیصفحهدرموجودهایستونسرازیکهرعنوان
هاآناسمکناردررنگنارنجیجامعالمتبانیزESIبندیرتبهنظاماستنادپر%1دانشمندانفهرستدرگرفته

اساسبرایشانتحصیلیمقطعورشتهبرترافراد%1میاندرگرفتهقرارهمکارانآن،برعالوه.اندشدهمشخص
.اندشدهمشخصرنگآبیمربعدر%1عالمتباh-Indexشاخص

ضریبانسانی،نیرویطرحآزمایشی،رسمی،علمیهیأتاعضایتمامیحاضر،حالدرسامانهاینKتعهداتو
نیزهبازنشستعلمیهیأتاعضایشاملوگیردمیبردرراپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحت

شودمی
رنظمورداطالعاتاصالحدرخواستمی توانندکاربرانسامانهدرموجوداطالعاتدرخطاگونههرمشاهدهصورتدر

ماستبرقراریبایاوارسالاست،مشاهدهقابلفردهراختصاصیصفحهدرکهبازخوردارسالفرمطریقازراخود
.نمایندپیگیریومطرحراخوداطالعاتاصالحدرخواستمربوطهدانشگاهعلم سنجیکارشناسانبا

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی
isid.research.ac.ir/

http://isid.research.ac.ir/












سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

اطالعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شامل موارد زیر درج •
:شده است

نام و نام خانوادگی،•

دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت،•

رتبه علمی،•

رشته•

آخرین مقطع تحصیلی•



در سامانهشاخص های علم سنجی قابل نمایش

در این سامانه آمدهScopusشاخصهای زیر بر اساس اطالعات بانک اطالعاتی •
:است

تعداد مقاالت منتشر شده،•
تعداد کل استنادات دریافت شده،•
میانگین استناد به ازای هر مقاله،•
h-Indexشاخص •

بدون خوداستنادیh-Indexشاخص •
بدون خوداستنادی نویسندگانh-Indexشاخص •
بدون استنادات کتاب م یباشدh-Indexشاخص •



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور
journals.research.ac.ir

آموزشودرمانبهداشت،وزارتمصوبپژوهشیعلمیمجالتاطالعاتکاملارائههدفباکشورپزشکیعلومنشریاتاطالعاتبانک•
موضوعبار،اعتتاریخمجله،ناشروسردبیرمدیرمسئول،امتیاز،صاحبنامپستی،آدرسایمیل،آدرسوب،آدرسشاپا،عنوان،شاملپزشکی

طوربه139۶خرداداولتاریخازوشدهطراحیhttp://journals.research.ac.irآدرسدرمجله،کنندهنمایه اطالعاتیبانک هایو
بانکایندربهداشت،وزارتحوزهدرکشورپژوهشیعلمیمجلهعنوان400ازبیشاطالعاتحاضردرحال.استشدهراه اندازیرسمی
.استبازیابیقابلوموجود

کشوریپزشکعلوممجالتسایتوبرصدبهاقدامروزانهطوربهکهاستکشورپزشکیعلومنشریاتهوشمندسامانهبهمجهزبانکاین•
العاتاطترتیببدین.کندمیثبتمربوطهاطالعاتیهایبانکدرواستخراجراآنهامقاالتومنتشرشدهشمارهآخریناطالعاتونموده

.شودمیضبطوثبترصد،سامانهتوسطنیزمجلههرتاخیردارهایشمارهتعدادیاهنگامبهانتشاروضعیت

ISIاطالعاتیهایبانکدربهداشتوزارتشدهنمایهمجالتروزبهفهرستبهدسترسیسامانه،اینامکاناتازیکی• ,PubMed,

Scopusژوهشیپعلمیمجالتفهرستبهومشخصرانظرمورداطالعاتیبانکنوع(نمایه)گزینهانتخابباتوانمیکهنحویبهاست
ایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالتفهرستازخروجیفایلتهیهامکان.یافتدستمربوطهاطالعاتیبانکدرکشورشدهنمایه

.استرکشوپزشکیعلوممجالتکنندهنمایهاطالعاتیبانکورتبهاعتبار،احرازوسنجشمبنایسامانهاین.استشدهفراهمسامانه





فهرست مجالت نامعتبر و جعلی
blacklist.research.ac.ir

درهرساناینمتاسفانه.اندشدهمحسوبمختلفموضوعیهایحیطهدرروزآمددانشدریافتونشرابزارمهمترینزمرهدرهموارهعلمیمجالت•
راهبارادافاینمواردازبسیاریدرکهایگونهبهاستگرفتهقراروبمحیطدرسودجویانسواستفادهموردفزایندهشکلیبهاخیرهایسال

.نمایندیممقالهانتشارهزینهعنوانباایشانازمبالغیدریافتونویسندگانفریببهاقدامنامعتبروجعلیمجالتازهاییسایتوباندازی
.گیردمیصورتادبیوعلمیداوریفرایندطیبدونوسرعتبهاغلبمجالتایندرمقالهانتشاروپذیرش

کاریماهیتببسبهکهکشورپزشکیجامعهبهمجالتازدستهاینمعرفیلزوموجعلیونامعتبرمجالتشناساییفرآیندپیچیدگیبهتوجهبا•
آدرسطریقازوتهیهجعلیونامعتبرمجالتفهرست.باشندمیمعتبروروزآمدمقاالتومجالتبهدسترسینیازمندخودخطیر

blacklist.research.ac.ir2000ازبیشدربرگیرندهمتن،اینتهیهزماندرفهرستاین.استگرفتهقرارپژوهشگراندسترسدر
ارتقاء،ورفیعتامتیازمقاله،تشویقوپاداشمشمولگیرند،میقرارفهرستایندرکهمجالتیدرمقالهانتشار.استمعتبرناوجعلیمجلهعنوان
ردمذکور،مجالتاعتباریبیاعمالبرایاقدامتاریخکهاستذکربهالزم.بودنخواهدهاجشنوارهدرشرکتجهتارائهونامهپایانازدفاع

APPستون DateیعنیApplication Dataسمتستوندرمندرجتاریخازپسمجالتایندرشدهمنتشرمقاالتوشدهمشخص
APPعنوانباصفحهراست Dateرستفهدرآندرجونامعتبرمجلهعنوانبهمجلهیکشناساییصورتدر.شوندمیدادهتشخیصنامعتبر

APPتاریخخودکارطوربهمذکور، Dateشودمیدرجسامانهدرثبتتاریخازپسماه3آن.

مکررشدنافزودهدلیلبهچندهردارد،وجودنیزسامانهایندرچاپیاوpdf،Excelشکلبهمجالتفهرستازخروجیفایلتهیهامکان•
مذکورهمجلعنوانجستجویبهاقداملحظهدرصورتبهوکردهاستفادهجستجویگزینهازهمیشهشودمیتوصیهمذکور،فهرستبهمجالت

.نمود





(مداد)سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه 
books.research.ac.ir

کتاب هایروزبهاطالعاتبهسریعدسترسیونمایشهدفبا1395سالدر(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه•
معاونتعلمیانتشاراتواطالعاتهماهنگیوتوسعهمرکزتوسطکشورپزشکیعلومدانشگاه هایتوسطشدهمنتشر

تبکتماماطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.استشدهاجراوسازیپیادهطراحی،بهداشتوزارتفناوریوتحقیقات
.باشدمیکنونتاابتداازکشورپزشکیعلومهایدانشگاهشدهمنتشر

:استزیرقابلیت هایوامکاناتدارای(مداد)دانشگاهانتشاراتمدیریتسامانه•

پزشکیعلومدانشگاه هایترجمهوتالیفکتاب هایروزبهواصلیاطالعاتارائه•

کتابوعنوویرایششابک،ناشر،نشر،سالنویسنده،عنوان،اساسبرکتابپیشرفتهوسادهجستجویانجامامکان•

دانشگاه هاترجمهوتالیفدستدرکتاب هایآنالیناستعالم•

دانشگاهانتشاراتادارهویژهسیستممدیریتپنلبهدسترسی•







پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور
news.research.ac.ir

درمتسالنظامتحقیقاتازحاصلاخباراشاعهوگردآوریانتشار،هدفباکشورسالمتهایپژوهشنتایجپایگاه
سریعانتشارسامانه،ایناندازیراهازهدف.استشدهاندازیراهnews.research.ac.irآدرسدرکشور
ایهبندیدستهباسریعوصحیحامن،روشیبهکشورسالمتهایپژوهشازشواهدبرمبتنیومستنداخبار

بینارتباطبرقراریسامانه،اینهایکارکردازیکیواقعدر.استمشخصهدفهایگروهوذینفعانبرایومناسب
.استتحقیقاتیهایطرحازمنتجدانشترجمانوپیامانتقالطریقازجامعهذینفعانسایرومردمومحققان

دانشگاهتوسطخبریککشورپزشکیعلومهایدانشگاهدریافتهپایانوتحقیقاتیطرحهراز،139۶سالابتدایاز
هداشت،بوزارتستادیکارشناسانتأییدوبررسیازپساخباراین.شودمیثبتسامانهایندرواستخراجمربوطه

گرفتهصورتتحقیقاتیهایطرحازمنتجپیاموخبر2000ازبیشحاضرحالدر.شوندمیدرجمذکورسامانهدر
.استشدهرسانیاطالعودرجسامانهایندرکشورپزشکیعلومهایدانشگاه

پایگاهاهداف:
کشورپزشکیعلومههایدانشگاپژوهشیطرحهایازحاصلشدهتولیددانشانتقال
سیاستگزارانوگیرندگانتصمیمجامعه،ومحققانبینتعاملافزایش
پزشکیعلومشهایپژوهنتایجازرسانیاطالعوآگاهیارتقاء









بانک اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور
thesis.research.ac.ir

نامهپایانهزار300حدوددربرگیرندهمجموعهکشورپزشکیعلومهاینامهپایاناطالعاتبانک
امکان.تاستاکنونابتداازکشورپزشکیعلومهایدانشگاهدرتحصیلیمختلفمقاطعشدهانجام

واراهنماستادومشاوراستادواژه،کلیدعنوان،پدیدآور،ناماساسبرهانامهپایاناینجستجوی
.داردوجودthesis.Research.ac.irآدرسدرغیره

اهدانشگدرشدهدفاعنامهپایانآخرینوشدهروزآمدیکبارماههرحاضرحالدربانکایناطالعات
فوقی،تخصصفوقتخصصی،عمومی،دکترایارشد،کارشناسیمقاطعدرکشورپزشکیعلومهای

.شودمیواردآندر.Ph.Dوتخصصی
یکبهستجوجنتایجکردنمحدودبهنسبتفیلتر،ستوندرتوانمینتایج،بازیابیوجستجوازپس

یابیبازهاینامهپایانتوزیعوضعیتآنکهضمن.نموداقدامخاصراهنمایاستادیاوخاصدانشگاه
.داردوجودنیزغیرهودانشجوتحصیلمحلدانشگاهموضوع،دفاع،سالاساسبرشده





سامانه منبع یاب
rsf.research.ac.ir

Resource)یابمنبعسامانه• Finder)فراهمهدفباوبهداشتوزارتاشتراکموردمنابعروزبهوکاملفهرستتهیههدفبا
باسامانهنایدیگر،طرفاز.استشدهسازیپیادهوطراحیخاص،ناشریکمجالتموضوعیوالفباییبازیابیلغتی،جستجویامکانسازی

وازیابیبجستجو،راخودمقالهانتشاربرایمناسبمجلهتااستکردهفراهمپژوهشگرانبرایراامکاناینمجالت،ارزیابیهایشاخصارائه
.کنندانتخاب

مستقیمآدرسموضوعی،گروهشابک،یاوISSNعنوان،شاملآناطالعاتارائهویابمنبعسامانهدرکتابیامجلهعنوانجستجویامکان•

Impactکننده،ارائهوناشرسایتدرمجله Factorچارکونشریه(Q)،آنCiteScoreچارکومجله(Q)،آنh-

Index،بروهعال.استشدهفراهمسامانهبازدیدکنندگانبراینیزمجلهجزییاتسایرومجلهکنندهنمایهاطالعاتیهایبانکمجله
.استشدهفراهمسامانهایندرمنابعسایروهاکتابمجالت،موضوعیجستجویامکانلغتی،جستجوی

هایدانشگاهوبهداشتوزارتدسترسیواشتراکوضعیتکنندهمشخصDetailsستوندررنگمستطیلنمادرنگمنبع،هرمقابل•
بهخاکستریطیلمستموردنظر،منبعبهدسترسیواشتراکمفهومبهرنگسبزمستطیلکهنحویبه.استمنبعآنبهکشورپزشکیعلوم

openمفهومبهرنگنارنجیمستطیلودسترسیعدممفهوم Accessاستاشارهموردمنبعبودن.

ScopusبندیرتبهوISIبندیرتبهگزینهدوکاراینبرای.استمقالهانتشاربرایمناسبمجلهانتخابسامانهایندیگرکاربرد•
بهجوجستکردنمحدودونظرموردمجلهومقالهموضوعانتخابوصفحهباالیدرگزینهدواینبهمراجعهباکهاستشدهبینیپیش

Impactیاوخاصچارکیکمجالت factorیاوCiteScoreیافتدستنظرموردمجالتفهرستبهتوانمیخاص.



(Resource Finder)سامانه منبع یاب

rsf.research.ac.ir

منبعهزار82شاملسامانهاین•
مجلههزار43ازبیش•
کتابهزار39ازبیش•

استبالینیراهنمای340ازبیش•

:سامانهایناهداف
بهداشتوزارتاشتراکموردمنابعروزبهوکاملفهرستتهیه•
خاصناشریامجالتموضوعاتیوالفباییبازیابیلغتی،جستجویامکانسازیفراهم•

(مقالهانتشاربرایمناسبمجلهانتخاب)مجالتارزیابیشاخصهایارائه•



چه منابعی در سامانه منبع یاب قابل جستجو است؟

لفتمام مجالت علمی وکتب معتبر مورد اشتراک وزارت بهداشت از ناشرین مخت

 مجالت با دسترسی رایگان(Open Access)

 مجالت نمایه شده در بانک های اطالعاتی:Embase،Scopus ،PubMed







دسته بندی منابع در سامانه منبع یاب



در سامانه منبع یاب: دسترسی به متن کامل مقاالت

.نماییدجستجورامجلهعنوان.1•

.کنیدکلیک-مجلهعنواننهوPublisherرویبرعنوانیافتنازپس.2•

Allصفحه،میانیقسمتاروندرBrowseرویبارکلیاکباشده،بازجدیدصفحهدر.3•

Issuesکنیدانتخابرا.

کرد،خواهیدمشاهدهرامجلهشدهخریداریهایVolumeلیستمراحل،اینانجامبا.4•
درخاصشمارهآنمقاالتلیستنظر،موردIssueانتخابوآنرویبرکلیکباکه

.بودخواهددانلودقابلهاآنPDFودسترس



ورکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کش
www.inlm.ir

(ایرانپزشکیملیکتابخانه)نامباIranian National Library of MedicineیاINLM

کتابشاملکشورملیپژوهشیاطالعاتیمنابعمتنوعانواعبهراپژوهشگراندسترسی

انهکتابخاین.کندمیفراهمغیرهومجالتتحقیقاتی،طرحها،نامهپایان،مقاالتها،

جو،جسترامنابعاینهمهکهاستمتمرکزجستجویموتوریکبهمجهزالکترونیک

یجستجوزودی،بهوشدهآغازمجالتجستجویباآناولفاز.کندمیارائهوبازیابی

.شودمیافزودهآنبهغیرهوکتبمقاالت،



بانک اطالعاتی مقاالت پزشکی ایران 
idml.research.ac.ir

Literatureایرانپزشکیمقاالتبانک• Iranian Database of Medical مقاالتتمامیبرگیرندهدر)(
نسخه).استکنونتاابتداازپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپژوهشیعلمیمجالتدرشدهمنتشر

(آزمایشی
ورطبهبانکاین.داردوجودبانکایندرمندرجمقاالتنویسندگانوواژهکلیدچکیده،عنوان،جستجویامکان•

هرکهطوریبهنمایدمیکشورپژوهشی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتروزانهدرجورصدبهاقدامخودکار
انکبایندرمقاالتجستجویازپس.شودمیدرجبانکایندرخودکارطوربهمجله،سایتدرنشرازپسمقاله

شاهدهمضمنآن،طریقازکهشودمینمایانفیلترستونشده،بازیابیمقاالتصفحهراستسمتدراطالعاتی،
میمقالهتشارانزبانوایشانسازمانیوابستگیونویسندگانمقاالت،کنندهمنتشرمجالتانتشار،هایسالوضعیت

.نمودمحدودراجستجوفوق،مواردازکدامهراساسبرتوان
ورکشداخلپژوهی-علمیمجالتدرشدهمنتشرمقاالتبهدستیابیبرایخوبیمنبعبانک،ایندرجستجو•

مانندمنابعمدیریتافزارهاینرمبرایمستقیمخروجیتهیهنیزوچاپخروجیتهیهامکان.شودمیمحسوب
Manager EndNote Referenceداردوجوداطالعاتیبانکایندرنیزغیرهو.





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

وممداپایشاصولازیکیکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهعملکردیوسنجیعلمهایشاخصواطالعاترصد•
ومعلهایدانشگاهسنجیعلمسامانه.شودمیمحسوبکشورپزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشیهایفعالیت
Universities)کشورپزشکی Cientometries Information Database)تحلیلونمایشثبت،رصد،هدفبا

(used.research.ac.ir)آدرسدروطراحیکشورپزشکیعلومهایدانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعات
.استدسترسیقابل

مقاله،ازایبهاستناد،h-indexاستناد،تعدادمقاله،تعدادشاملها،دانشگاهسنجیعلمهایشاخصواطالعات•
هاانشگاهدغیرهواستنادپرمقاالتبرتر،مجالتدرشدهمنتشرمقاالتالملی،بینمقاالتدانشگاهی،استنادیخود

.شوندمیدادهنمایشسامانهایندرScopusاطالعاتیبانکبرمبتنی
درفوقهایشاخصازکدامهربرایدانشگاهیبینایمقایسهنمودارهایرسمامکاناطالعات،ایننمایشبرعالوه•

اطالعاتبروهعالکهشودمیبازدانشگاهآناختصاصیصفحهدانشگاه،هرانتخاببا.استشدهبینیپیشسامانهاین
ایرسوعلمیهیأتاعضایبهمقالهنسبتبرتر،علمیهیأتاعضایعلمی،هیأتاعضایهرمدانشگاه،معرفیفوق،

.دهدمینمایشراشدهاستخراجهایشاخص





















سامانه مشابهت یاب
http://ppc.research.ac.ir/

مقالهارسالازقبلتوانندمیعلمی،سرقتبررسیویابیمشابهتتوانمندابزارهایبهدسترسیباپژوهشگران•
علمیسرقتمصداقوجود،صورتدرواقدامیابیمشابهتبهنسبتخود،نظرموردمجالتبه
(plagiarism)نمایندبررسیآندررا.

ررسیبویابیمشابهتسامانهکشور،پزشکیعلومهایدانشگاهپژوهشگراندسترسیسازیفراهمهدفبا•
paper)مقاالتعلمیسرقت plagiarism checkers)علومهایدانشگاهپژوهشگران.استگردیدهاجرا

فایلگزاریباربهنسبتسامانه،درخودشخصیمحیطعبوررمزوشناسهدریافتباتوانندمیکشورپزشکی
.نماینددریافتراآنیابیمشابهتگزارشسپسونمودهاقدامخودانگلیسیمقاله

داشتهیلاصیابمشابهتافزارنرمدوطریقازراانگلیسیمقاالتیابیمشابهتامکاناول،فازدرسامانهاین•
امکان،کشورپزشکیعلومشدهمنتشرهاینامهپایانومقاالتاطالعاتبانکبهدسترسیبادوم،فازدرو

.داشتخواهدنیزرافارسیمقاالتیابیمشابهت

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




سامانه خبره یاب پژوهش
http://esid.research.ac.ir/

پژوهشی این سامانه مطابق تخصص پژوهشی، محققان علوم پزشکی طراحی و قابلیت شناسایی افراد خبره و توانمند در زمینه  های
را PubMedدر پایگاه اطالعاتی و کلیدواژه  های مقاالت( Mesh)مختلف را براساس کلید واژه  های سرعنوان های موضوعی پزشکی 

. دارد

اهداف سامانه:

معرفی خبرگان پژوهشی علوم پزشکی کشور در موضوعات مختلف

جستجو و مشاهده مقاالت کشور در یک موضوع خاص

 امکان جستجوی موضوعی بر اساس کلیدواژه وMesh





**بانک اطالعات طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور**

یقاتیتحقهایطرحرصدهدفباکشورپزشکیعلومتحقیقاتیهایطرحاطالعاتبانک•
قطریازهاهزینهمدیریتها،طرحمالیمدیریتها،دانشگاهانجامدستدروشدهانجام

هایطرحانجامطریقازافزاییهمتکراری،تحقیقاتیهایطرحانجامازجلوگیری
دراخالقاصولاعمالوانجامحسنبرنظارتوسازیشبکهومشترکتحقیقاتی
حطرتمامیاطالعاتبرگیرندهدرسامانهاین.استشدهسازیپیادهوطراحیپژوهش،

اینیروبرعالیهنظارتامکانوبودهکشورپزشکیعلومهایدانشگاهتحقیقاتیهای
.کندمیفراهممتمرکزصورتبهراهاطرح

.گرفتخواهدقراردسترسدروشدهنهاییزودیبهسامانهاین•



سپاس از توجه شما 


