
 

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

 پزشکی هایپژوهش اطالعات نوین نظام "سامانه  می توانید به  برای دسترسی به سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

 مراجعه کنید و سامانه مورد نظر را انتخاب نمایید. research.ac.ir به آدرس " (نوپا) ایران

 

 

و در قسمت سمت راست صفحه   را در مرورگر وارد کنید http://isid.research.ac.ir  یا به صورت مستقیم آدرس

را  ورود اعضای هیات علمی صفحهباشید در پایین  را کلیک نمایید و چنانچه عضو هیات علمی می "ورود به سامانه"

 کلیلک نمایید.

 

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


 

 

شوید در غیر این صورت  اید با تکمیل قسمت مورد نظر به سامانه واردنموده خود را دریافت   password چنانچه قبال

 را کلیک نمایید. دریافت / فراموشی کلمه عبوربرای اولین تماس با سامانه 

   National code شماستملی  کد. 

 

 



 

 به تلفن همراه یا ایمیل شما فرستاده خواهد شد. passwordپس از تکمیل موارد خواسته شده 

با شماره تلفن  علوم پزشکی ایران  چنانچه گذرواژه خود را در این مرحله دریافت نکردید با واحد علم سنجی دانشگاه

 تماس بگیرید. 86705404و  86705002های 

اطالعات تخصصی و شناسه ، عمومی اطالعات ،  زبانه های  علم سنجی اعضای هیات علمیپس از ورود به سامانه 

عکس پرسنلی و وارد کردن خود را مشاهده می نمایید. لطفا نسبت به تکمیل و ویرایش تمام موارد )  های آکادمیک

 ( اقدام فرمایید.اجباری استارکید شناسه 

 

 



 

ضمیمه شده این راهنما توانید از فایل آموزشی  نیاز به راهنمایی داشتید می شناسه های آکادمیک تکمیل  چنانچه در 

 و همچنین راهنما های موجود در وب سایت اداره علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس 

 sci.iums.ac.ir .پاسخگوییو راهنمایی شما عزیزان  همچنین کارشناسان علم سنجی دانشگاه آماده  بهره بگیرید           

 می باشند.

 02186705002( :    پایش و سنجی علم مسئول)  فرجی خانمسرکار 

40402186705  ( :علمی هیات اعضای سنجی علم سامانه کارشناس) قضاوی  خانم  

سنجی در دانشکده ها علم شبکه نمایندگان :  

02186704847  وصال خانم سرکار:  بهداشت دانشکده  

02188602210 دینی خانم سرکار: پزشکی دانشکده  

02122258769 مینو بخت خانم سرکار: توانبخشی علوم دانشکده  

02143651106  مرتضی پور خانم سرکار : مامایی و پرستاری دانشکده  

02188794301  خاکزاد مریم سرکار:  پزشکی رسانیاطالع و مدیریت دانشکده  

02163471209  هماوندی خانم سرکار و منصوری خانم سرکار: روان سالمت و رفتاری علوم دانشکده  

09128247038بیمارستان رسول اکرم : سرکار خانم جلیلی   


