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 سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستانعلمۀ خبرنام ;پژواک

 

 آشنایی با خبرنامه؛ 

سریع   اطالعپژوهشگر ارجمند این خبرنامه جهت       
واحد علمسنجی   نۀهای موردی و ماهیاشما از گزارش 

،  (رشد اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه)
استنادی، تغییرات  سنجی و آموزش مفاهیم علم

سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،  سایت علموب
اعضای هیأت  ۀمهمترین اخبار هر ماه، تغییرات سامان

سنجی، به صورت  های آموزشی واحد علمعلمی و کارگاه
  و در حجم کم، تهیه و تنظیم و   (خبرنامه)خبری    امۀماهن

 سایت بدر و  ،ماه تا پایان شمارۀ مربوط به هر ماه
به   سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستانعلم

سایت مدیریت امور و وب sci.muk.ac.irنشانی
 research.muk.ac.irدانشگاه به نشانی  پژوهشی

 مۀخبرنا  عۀشود. امید است با مراجعه و مطالبارگذاری می
غییرات  ع از تاطالسنجی نسبت به کسب واحد علم
سنجی و استنادی پژوهشگران و وابستگی  علم اطالعات 

 . سازمانی دانشگاه اقدام فرمایید

 ارتباط با واحد علم سنجی؛

 ( 8258)داخلی  33664645 تلفن:

 Sci@muk.ac.ir ایمیل:

 

 )گنج( رانیا یاطالعات علم گاهیمختصر با پا  ییآشنا 

آغاز    ۱۳۴۷( است که از سال  رانداکی)ا  رانیاطالعات ا  یپژوهشگاه علوم و فناور  یهامجموعه  ریگنج( از ز)  رانیا  یاطالعات علم  گاه یاپ       

به نام صبا از   یاآپ در شبکه  ال یدا یبا فناور  ۱۳۷۳در سال و  میفر نیم یهاانه یدر را ۱۳۷۰بار در سال  نینخست  گاه یپا ن یا .به کار کرده است

فراهم شد. از آن   زیبه آن در وب ن یبود، دسترس ده یرس یاتازه  ی هات یبه قابل نترنت یکه ا ۱۳۷۸دور در دسترس کاربران قرار گرفت و در سال 

روز  یهای از آن با فناور ی گوناگون  یهااست و در گذر زمان، نسخه  افتهی یاتازه   یهات یقابل ز یگنج ن گاه یاطالعات، پا  یفناور شرفتیپس با پ

 در دسترس قرار گرفت.    یشیاطور آزمگنج به  ۀنسخ نیآخر ۹۵اند. در سال به کار رفته 

 
 

 ،یپژوهش یهاطرح مانند یگریحال شامل منابع د نیها است؛ اما در عو رساله  هانامه ان یروزآمد گنج از پا یهاداده  نیشتریاکنون ب         

ها و  و روزنامه  یناشران علم ،یعلم یهاله مقا ،یعلم یهاهینشر ،یعلم یهاشیهما ،یدولت یهاثبت اختراع، گزارش یهاپروانه  شنهادها،یپ

 .تهس  زیها ن مستند نام  یهاها و فهرستنامهواژه  ها،یتابشناسک  نیهمچن

ها هزار جستجو در آن انجام از ده هزار کاربر ده  شیو جهان است و روزانه ب  رانیاز پژوهشگران ا یاریهم اکنون مرجع بس  گاه یپا نیا        

گنج،  گاه یطبق آمار پا .است رانداک یدر ا پژوهش ۀنیش یسامانه پو  همانندجو ۀسامانهمچون  یگرید یهاسامانه  انیسامانه بن نی. ادهندیم

متن را به طور  تمام  لیهر هفته پنج فا توانندی آن م ی فراهم شده است و اعضا گاه یپا قیاز طر یمدرک علم ونی لیم یکبه  کیبه نزد یدسترس

 کنند.  افتیدر گانیرا

http://research.muk.ac.ir/
mailto:Sci@muk.ac.ir
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 است: ری به شرح ز گاهی موجود در پا یهاشنهاد یو پ هانامه انی آمار پا

رساله دکترا   یشنهادها یشمار پ نی متن کامل هستند. همچن ی عدد دارا ۳۹۷۸۴۴ها آن  ان یعدد است که از م ۵۰۹۱۹۹ارشد  یکارشناس یهانامهان یعدد و پا ۴۳۰۴۶ارشد  یکارشناس نامهان یپا یشنهادهای پ           

 هستند. کامل تنم یعدد دارا ۴۲۰۰۹  انشان یعدد است که از م ۷۹۶۰۴دکترا  یهاعدد و شمار رساله  ۲۰۷۱۷

https://ganj.irandoc.ac.ir آدرس دسترسی   

 پایان نامه، رساله، پیشنهاد  انواع اطالعات 

 اطالعات کتابشناختی + متن کامل )برای اکثر رکوردها(   نوع متن

 تمام حوزه ها  حوزۀ موضوعی 

 میلیون رکورد ۱نزدیک به  تعداد  رکوردهای  تحت  پوشش 

 نامشخص پوشش  مطالب  از سال 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز 

 ۱۳۴۷ سال تاسیس 

 متن تمام منابع به  محدود  دسترسی رایگان /دسترسی رایگان به چند برگ نخست رکوردها نوع دسترسی 

 فارسی  زبان مطالب 

های های فارسی، پیشنهادهای فارسی، پروپوزالهای فارسی، رساله   نامهنامه، پیشنهاده، پروپوزال، دسترسی رایگان، متن کامل، پایانرساله، پایان                     کلید واژهها

 فارسی، گنج

۱۳۹۹/۲/۳۱                  تاریخ گردآوری  مشخصات   

  / https://ganj.irandoc.ac.ir/#/about /آشنایی مختصر با پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج(" برداشت از، (1399)دوم ، شمارۀ دوره ششم، 2.0منبع: مجلۀ کتابدار * 

https://irandoc.ac.ir/news/2202 /https://irandoc.ac.ir/about/overview /   
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 .کنید دنبال  را  سنجیعلم های آموزش  و هایابژورنال جدید، های دسترســی علمی، سنجی شامل تولیــداتعلم   تحــوالت بعــدی  های شــماره   در
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