
 حوزه مدیریت اطالع رسانی و علم سنجی 97فعالیت های 

 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 شروع

وزن  فعالیت

 نسبی

  هدف کمی برنامه

 

 دانشگاه  مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/03/97 31/03/97

Google Scholar            ارتقای و 

Visibility برای ها آن در مجالت 

 اول ماهه سه( مجله واجد های دانشگاه

 مشاهده افزایش 50

 مجالت پذیری

 سامانه در دانشگاه

     مانند ثانویه های

DOAJ  

Google Schola, 

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه 

شده 

 pubMed،scopusدر

 ISI web ofو

science 

 
 

 

 

  دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/03/97 31/03/97

DOAJ        واجد های دانشگاه برایدر 

 ) اول ماهه سه( مجله

دانشگاه  مستندات و مقاالت پوشش تکمیل 01/03/97 31/03/97

 )سه Open Access Repository  در

 ( اول ماهه

  

  دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/06/97 31/06/97

Google Scholar     ارتقای و 

Visibility برای ها آن در مجالت 

 ماهه دوم( )سه مجله واجد های دانشگاه

  

  دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/06/97 31/06/97

DOAJمجله واجد های دانشگاه برای 

 ) دوم ماهه سه(

دانشگاه  مستندات و مقاالت پوشش تکمیل 01/06/97 31/06/97

 )سه Open Access Repository  در

 ( دوم ماهه

 دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/09/97 30/09/97

Google Scholar ارتقای و 

Visibility برای ها آن در مجالت 

 ماهه سوم( سه( مجله واجد های دانشگاه



 در دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/09/97 30/09/97

DOAJ مجله واجد های دانشگاه برای 

 ) سوم ماهه سه(

دانشگاه  مستندات و مقاالت پوشش تکمیل 01/09/97 30/09/97

 )سه Open Access Repository  در

 ( سوم ماهه

 در دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/12/97 15/12/97

Google Scholar ارتقای و 

Visibility برای ها آن در مجالت 

 )چهارم ماهه سه( مجله واجد های دانشگاه

 در دانشگاه مجالت مقاالت پوشش تکمیل 01/12/97 15/12/97

DOAJ مجله واجد های دانشگاه برای 

 ) چهارم ماهه سه(

دانشگاه  مستندات و مقاالت پوشش تکمیل 01/12/97 15/12/97

 )سه Open Access Repository  در

 ( چهارم ماهه

 ORCID نمایش و بکارگیری درج، 01/03/97 31/03/97

 ماهه سه(دانشگاه مجالت مقاالت تمامی]د

 ) اول

 در ORCID نمایش و بکارگیری درج، 01/06/97 31/06/97

ماهه  سه(دانشگاه مجالت مقاالت تمامی

 ) دوم

 در ORCID نمایش و بکارگیری درج، 01/09/097 30/09/97

ماهه  سه(دانشگاه مجالت مقاالت تمامی

 )سوم

 

 در ORCID نمایش و بکارگیری درج، 01/12/97 15/12/97

 ماهه سه(دانشگاه مجالت مقاالت تمامی

 )چهارم

 

 

 

 

 



تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 شروع

وزن  فعالیت

 نسبی

 هدف کمی برنامه

 های برنامه اندازی راه از حمایت 01/11/97 15/12/97

  سالمت پیامدهای و بیماری ثبت

 بیماری ثبت با مرتبط تحقیقاتیا

 دانشگاه در سالمت پیامدهای و

 دوم( ماهه شش )گزارش

 و ها بیماری ثبت ملی برنامه 30

 سالمت پیامدهای

افزایش طرح های 

پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی درحوزه 

 علوم پزشکی

 ثبت های کارگاه برگزاری 01/11/97 30/11/97

 سالمت پیامدهای و ها بیماری

 سایر همکاری با یا دانشگاه در

 ها دانشگاه

  

 

 

 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 شروع

وزن 

 نسبی

 هدف کمی برنامه فعالیت

 بانک اطالعات اصالح و روزرسانی به 20 01/03/97 31/03/97

 علوم های نامه پایان اطالعاتی

 اول( ماهه )سه کشور پزشکی

 طراحی،

 به و استقرار

 روزرسانی

 بانک محتوایی

 اطالعاتی های

 علوم پژوهشی

 کشور پزشکی

افزایش 

دسترسی به 

منابع و پایگاه 

های اطالعات 

علمی و 

 پژوهشی

 بانک اطالعات اصالح و روزرسانی به 01/06/97 31/06/97

 علوم های نامه پایان اطالعاتی

 دوم( ماهه )سه کشور پزشکی

 بانک اطالعات اصالح و روزرسانی به 01/09/97 30/09/97

 علوم های نامه پایان اطالعاتی

 سوم( ماهه )سه کشور پزشکی

 بانک اطالعات اصالح و روزرسانی به 01/12/97 15/12/97

 علوم های نامه پایان اطالعاتی

 چهارم( ماهه )سه کشور پزشکی

 انتشار سامانه اطالعات روزرسانی به 01/03/97 31/03/97

 )سه تحقیقاتی های طرح نتایج

 اول( ماهه



 

 

 

 

 انتشار سامانه اطالعات روزرسانی به 01/06/97 31/06/97

 )سه تحقیقاتی های طرح نتایج

 دوم( ماهه

 انتشار سامانه اطالعات روزرسانی به 01/09/97 30/09/97

 )سه تحقیقاتی های طرح نتایج

 سوم( ماهه

 انتشار سامانه اطالعات روزرسانی به 01/12/97 15/12/97

 )سه تحقیقاتی های طرح نتایج

 چهارم ماهه

 های طرح سامانه روزرسانی به 01/03/97 31/03/97

 )سه کشور پزشکی علوم تحقیقاتی

 اول( ماهه

 طرح سامانه روزرسانی به 01/06/97 31/06/97

 کشور پزشکی علوم هایتحقیقاتی

 دوم( ماهه )سه

 های طرح سامانه روزرسانی به 01/09/97 30/09/97

 )سه کشور پزشکی علوم تحقیقاتی

 سوم( ماهه

 های طرح سامانه روزرسانی به 01/12/97 15/12/97

 )سه کشور پزشکی علوم تحقیقاتی

 چهارم( ماهه

 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 شروع

وزن 

 نسبی

 هدف کمی برنامه فعالیت

 های کتابخانه کیفی و کمی ارتقای 20 01/06/97 30/06/97

 ای دانشکده

توسعه ظرفیت 

مطالعات بزرگ 



 های کتابخانه کیفی و کمی ارتقای 01/09/97 31/09/97

 آموزشی های بیمارستان

 و ارزشیابی

 ارتقای

 های کتابخانه

 های دانشگاه

 پزشکی علوم

 کشور

ملی و منطقه 

ای، نوآوری در 

تولید علم نافع 

و تحقق 

 مرجعیت علم

 روز به و توسعه تجهیز، تاسیس، 01/09/97 31/09/97

 منابع آموزش سالن رسانی

 دانشگاه مرکزی کتابخانه الکترونیک

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/03/97 31/03/97

 ماهه )سه دانشگاه مرکزی کتابخانه

 اول(

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/06/97 31/06/97

 ماهه )سه دانشگاه مرکزی کتابخانه

 دوم(

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/09/97 30/09/97

 ماهه )سه دانشگاه مرکزی کتابخانه

 سوم

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/12/97 15/12/97

 ماهه )سه دانشگاه مرکزی کتابخانه

 چهارم

 منابع روزرسانی به و تامین 01/03/97 31/03/97

 کتب شامل کتابخانه اطالعاتی

 اول( ماهه و....)سه

 منابع روزرسانی به و تامین 01/06/97 31/06/97

 کتب شامل کتابخانه اطالعاتی

 دوم( ماهه و....)سه

 منابع روزرسانی به و تامین 01/09/97 30/09/97

 کتب شامل کتابخانه اطالعاتی

 سوم( ماهه و....)سه

 منابع روزرسانی به و تامین 01/12/97 15/12/97

 کتب شامل کتابخانه اطالعاتی

 چهارم( ماهه و....)سه

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/03/97 31/03/97

 ماهه دانشگاه)سه دیجیتال کتابخانه

 اول(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ    
 پایان

تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

 سنجی علم مرکز سایت وب طراحی 01/09/97 30/09/97
 استانداردهای مطابق دانشگاه

10 

ارتقای مراکز علم سنجی 

 علوم پزشکی کشور

توسعه ظرفیت 
مطالعات 

بزرگ ملی و 

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/06/97 31/06/97

 ماهه دانشگاه)سه دیجیتال کتابخانه

 دوم(

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/09/97 30/09/97

 ماهه دانشگاه)سه دیجیتال کتابخانه

 سوم(

 سایت وب تکمیل و روزرسانی به 01/12/97 15/12/97

 ماهه دانشگاه)سه دیجیتال کتابخانه

 چهارم(



 هماهنگی و توسعه مرکز شده ارائه

 علمی انتشارات و اطالعات

منطقه ای 
،نوآوری در 

تولید علم نافع 
و تحقق 

 علم مرکز سایت وب اندازی راه 01/12/97 15/12/97 مرجعیت علم
 استانداردهای مطابق دانشگاه سنجی

 هماهنگی و توسعه مرکز شده ارائه

 علمی انتشارات و اطالعات

   
 

 

30/09/97 

 

 انتشارات اداره سایت وب طراحی 01/09/97
 ارائه استانداردهای مطابق دانشگاه

 هماهنگی و توسعه مرکز شده

 علمی انتشارات و اطالعات

 انتشارات ادارات ارتقای
 کشور پزشکی علوم

 

 اداره سایت وب اندازی راه 01/12/97 15/12/97
 مطابق دانشگاه انتشارات

 استانداردهای

 هماهنگی و توسعه مرکز شده ارائه

 علمی انتشارات و اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 شروع

وزن 

 نسبی

 هدف کمی برنامه فعالیت

 وترجمه تالیف حال در کتب استعالم 30 01/03/97 31/03/97

 )سه مداد سامانه در دانشگاه

 اول( ماهه

 طراحی،استقرار

 روزرسانی به و

 بانک محتوایی

 اطالعاتی های

 علوم پژوهشی

 کشور پزشکی

توسعه ظرفیت 

بزرگ ملی و 

منطقه ای، 

نوآوری در 

تولید علم نافع 

و تحقق 

 مرجعیت علم 

    منتشره کتب اطالعات تکمیل و درج 01/03/97 31/03/97

 اول( ماهه )سه مداد سامانه در دانشگاه

 ترجمه و تالیف حال در کتب استعالم 01/06/97 31/06/97

 )سه مداد سامانه در دانشگاه

 دوم( ماهه

 منتشره کتب اطالعات تکمیل و درج 01/06/97 31/06/97

 )سه مداد سامانه در دانشگاه

 دوم ماهه

 ترجمه و تالیف حال در کتب استعالم 01/09/97 30/09/97

 سوم( ماهه )سه مداد سامانه در دانشگاه

 منتشره کتب اطالعات تکمیل و درج 01/09/97 30/09/97

 سوم ماهه )سه مداد سامانه در دانشگاه

 وترجمه تالیف حال در کتب استعالم 01/12/97 15/12/97

 ماهه )سه مداد سامانه در دانشگاه

 چهارم(

 منتشره کتب اطالعات تکمیل و درج 01/12/97 15/12/97

 )سه مداد سامانه در دانشگاه

 چهارم( ماهه



31/03/97 

 

 

  
 

 اعضای فهرست مستمر رسانی روز به 01/03/97

 سامانه در علمی هیات

 اول( ماهه )سه سنجی علم

 و عمومی اطالعات روزآمدسازی و درج 01/03/97 31/03/97

و  علمی هیات اعضای تخصصی

 علم سامانه در بازخوردها به پاسخگویی

 اول( ماهه سنجی)سه

 های شناسه روزآمدسازی و درج 01/03/97 31/03/97

 در علمی هیات اعضای آکادمیک

 اول( ماهه سنجی)سه علم سامانه

 اعضای فهرست مستمر رسانی روز به 01/03/97 31/03/97

 سنجی علم سامانه در علمی هیات

 دوم( ماهه )سه

تکمیل وروزآمدسازی اطالعات عمومی  01/03/97 31/03/97

و تخصص اعضای هیات علمی و 

بازخوردها در سامانه علم پاسخگویی به 

 سنجی )سه ماهه دوم(

 های شناسه روزآمدسازی و درج 01/03/97 31/03/97

 در علمی هیات اعضای آکادمیک

 دوم( ماهه سنجی)سه علم سامانه

 اعضای فهرست مستمر رسانی روز به 01/09/97 30/09/97

 سنجی علم سامانه در علمی هیات

 سوم( ماهه )سه

تکمیل و روزآمدسازی اطالعات عمومی  01/09/97 30/09/97

و تخصصی اعضای هیات علمی و 

پاسخگویی به بازخوردها درسامانه علم 

 سوم( ماهه )سه سنجی 

درج و روزآمد سازی شناسه های  01/09/97 30/09/97

آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه 

 سوم( ماهه )سهعلم سنجی

 اعضای فهرست مستمر رسانی روز به 01/12/97 15/12/97

 سنجی علم سامانه در علمی هیات

 چهارم( ماهه )سه



 

 

 اطالعات روزآمدسازی وتکمیل  01/12/97 15/12/97

 علمی هیات اعضای تخصصی و عمومی

 سامانه در بازخوردها به پاسخگویی و

 چهارم( ماهه سنجی)سه علم

 های شناسه روزآمدسازی و درج 01/12/97 15/12/97

 در علمی هیات اعضای آکادمیک

 چهارم( ماهه سنجی)سه علم سامانه




