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 آمایشی 9منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین در سطح کالن منطقه برگزاری کارگاه 

برنامه ریزی شگگده  مرکز کاکرین ایران با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگگگاه با هدف از برگزاری این کارگاه که

اارا گردید، اشگگنایی ااضگگای مح رک هیات اومی و دانشگگتویان تح گگی ت   بود، با حضگگور اناآ ایای دک ر ایاک کریری

ساخ ارمند تکمیوی با  سطح مقدماتی و اولیه  ،مرور  اازای مخ وف مرورهای کاکرین و چگونگی تهیه مرورهای کاکرین در 

  بود. 

 یمع رر برا یبا هدف ارائه اط اات ازشککه  در حوزه س مت است یشواهد اوم یامع اور یقاتیتحقموسسه  کی ن،یاکرک

قیقت این حدر  در اهان شگگکگ گرفت. یسگگ مت اموم شگگرفتیکمک به ا یاگاهانه در حوزه سگگ مت برا ماتیاتخاذ ت گگم

 مند به حوزه س مت است.و مردک ا یه مارانیب ران،یم شکگ از محققان، م خ  ان، مد یشرکه مس قگ اهان کیموسسه، 

مع رر و یابگ  یاط اات ازشگگک دیدر حال تول گریکدی یبا همکار ایکشگگور دن ۱3۰از  شیهزار نفر از ب 37این موسگگسگگه،  در

س رس )در حوزه شک یهاد ستیس ،یمخ وف اووک از س قگ از  تیو حما قیتحق س مت، روش یگذارا از م رف کننده(، م

 .موسسه هس ند نیدر ا یو سازمان یمال یهاتیحما
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http://cochrane.ir/
http://cochrane.ir/
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      و امتیاز مقاالت آن ESCIیا  Emerging Sources Citation Index با پایگاه آشنایی  

 مؤسسه مح والت ادیدترین از یکی (نوظهور منابع استنادی نمایه)  Sources Citation IndexEmerging اایگاه  

ticsynalA larivateC ست شاهده افزایش هدف با که ا س ه متمواه در ادید نمایه یک انوان به و مت ت اذیریم  ه

 .شد ارائه و معرفی ۲۰۱۵ سال نوامرر درcienceS of  Web اایگاه

 سایر با مشابه شدهارائه اط اات و هایابویت نظر از است، اهان سراسر از متوه ۲۶۰۰ از بیش شامگ که نامهنمایه این

  Index tationci cienceS Social،) اووک اس نادی نمایه( Index tationci cienceS ییعن گاهاای این هاینامهنمایه

 و بوده (یانسان اووک و هنر اس نادی نمایه( Index tationci esiHumanit and rtA و )یاا ماا اووک اس نادی نمایه(

 مذکور نامهنمایه سه از یکی به ان قال اهت مت ت این بیش ر بررسی منظور به شرایطی کردن فراهم ان ایتاد دالیگ اموه از

 کشف اس تو، یابویت افزایش با نوظهور موضواات دارای مت ت خ وصبه مت ت الموویبین اایگاه ارتقاء همچنین و

 موضوع خ وص در یا و مطرح ایمنطقه نظر از که نشریاتی تا شودمی بااث ینواور این وایع، در باشد.می هاان  به داس نا و

 مشاهدهیابگ اووک وآ هس ه متمواه در و شوند مندبهره بیش ری یاذیردس رس و یاذیرمشاهده از رسند،می چاپ به خاصی

 .باشند اس ناد و

 وایع، رد گردد.می ارائه و محاسره هاان برای رتأثی ضریب نامه،نمایه سه از یکی به مت ت این ان قال و تردییق ارزیابی از اس

 توانندمی مت ت ترتیب بدین باشد.می ریاب ی صورتبه اووک مت ت از بیش ری تعداد سازینمایه متمواه این اصوی هدف

 مت تی تنها ان خابی فرایند کی طی سپس و نموده م حظه اایگاه این در را خود ارزیابی ن ایج وایعی ریاب ی فضای یک در

 .باشند داش ه را نفوذ ضریب بیش رین که شوند وارد مذکور اایگاه سه در
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 :که است مت تی شامگ نمایه این

 ؛است نهم ایا داوری صورتبه هاان داوری روند و دارند باالیی کیفیت .۱

 ؛هس ند الموویبین اخ ق گواهی دارای و کنندمی ایروی اخ یی نشر و چاپ شیوه از .۲

 ؛هس ند ارزشمند اومی اامعه برای اومی مح وای و مطالب لحاظ از .3

 ؛شوندمی من شر اومی هایگروه گذارانبنیان و تأثیرگذار افراد توسط .4

 ؛هس ند روی رز تامسون اصول راایت به موزک فنی، لحاظ از .۵

 ؛هس ند مقاالت چاپ و ان شار در ایمنطقه اولویت دارای .۶

 .است نان ی و الک رونیکی کام ً هاان به مقاله ارسال که مت تی .7

 .اندشده اایگاه این وارد ۲۰۱۵ سال اب دای از مت ت این مقاالت تمامی .8

 

       

و  یابیحضور، باز ،یبانک اط اات کیمقاله در  کیبودن  هینما اریمع، ۲8/۵/9۵خ تاریدر  یه وزارت بهداشتاط ااساس  رب

شاهده مقاله مذکور در ان بانک اط اات ست. در ن  یم شده در مت ت نما تهیا شر س ه از مقاالت من  شده در  هیتنها ان د

ESCI  یبانک اط ااتکه در حال حاضر درISI Web of Science Core Collection   یاووک ازشک یهادانشگاهکه 

 ISI هیو مشاهده هس ند، نما یابییابگ اس تو، بازدارند،  یدس رس  http://webofknowledge.comکشور در ادرس 

Web of Science  ااداش مقاالت،  ،یابیارتقاء، ارزش ع،یترف یندهایمذکور در فرا یبانک اط اات ازیمحسوآ شده و از ام

شنواره راز سا یا سره ام یازارای یااده باین شد.  خواهندمربوطه برخوردار  یندهایفرا ریو  شویق محا ت و ارداخت حق ت

  راایت میگردد.ز، دانشگاه نی حسطدر مقاالت 

http://www.hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=10044&hbsId=202&category=2&templateid=2
http://webofknowledge.com/
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 و فناوری ال تگرامی معاونت تحقیقاتانکبا آشنایی  

 سگگایر و اومی تهیا مح رک ااضگگای به رسگگانی اط ع دفه با ۱39۶ ماه بهمن در ،و فناوری ال تگرامی معاونت تحقیقاتانک

 اط ع دنیا، و ایران فناوری و تحقیقات اراخر اخرین فناوری، و تتحقیقا معاونت خرارا اخرین زمینه در اهدانشگگگ شگگگراناژوه

سانی ش و اهکارگاه زمینه در ر ست. گردیده اندازی راه .... و هاهمای سمی کانال کانال، این هک انتایی از ا سانی اط ع ر  اخرار ر

 و رارخا از اط ع اهت ،میشود تداو اژوهشگران و یاوم هیات ااضای کویه از راشد،می دانشگاه فناوری و اتتحقیق معاونت

 .شونداضو   https://t.me/medsab_research ادرس، به کانال دراین ایخار و داخوی های اط ایه

 

 

   جعلی وزارت بهداشتمجالت نامعتبر و با سامانه شنایی آ

 و درمان بهداشت، وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت ان شارات و اط اات هماهنگی و توسعه مرکز اا ک و یبررس بر بنا

 امکان و اسگگت شگگده ییشگگناسگگا یاعو و نامع رر مت ت انوان به یخارا و یداخو مت ت از یتعداد ،یازشگگک اموزش

شاهده،  واود  ttp://blacklist.research.ac.ir/index.phph تیسا قیطر از ان از یریگ گزارش و اس تو م

 از را نظر مورد متوه سایت این در اب دا ای،خار و داخوی مت ت به لهامق ارسال از رگی محققان، است الزک بنابراین دارد.

 .نمایند چک اا رار نظر

شاره زین مذکور تیاس در چنانکه ست، شده ا ست ا ضر فهر  ادک و ردیگ ینم بر در را مواود نامع رر مت ت یتمام حا

شان فهرست نیا در متوه واود اما .ستین ان بودن مع رر بر گیدل الزاما فهرست، نیا در متوه واود  بودن نامع رر دهنده ن

  است. ان

 االن میا گرف ه رشیاذ و میکرد ارسال یا متوه یبرا یا مقاله که شود مطرح لسوا این محققان از برخی برای ستا ممکن

 ستیل بوک مت ت از ایا ستیچ مقاالت نیا فیتکو است. شده یمعرف بهداشت وزارت list black مت ت از متوه

 در شده درج تاریخ در گفت ایدب ااسخ رد  ؟ هس ند نامع رر ت تم نیا مقاالت  یزمان چه از و ریخ ای شوند یم محسوآ

ست خرا س ون ست. متوه اا رار ادک تاریخ نامع رر مت ت فهر ساس بر و ا  ت میم قاالتم این خ وص در تاریخ ان ا

  د.شو می گیری

https://t.me/medsab_research
http://blacklist.research.ac.ir/index.php
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