
 راهنماي بانك اطالعات پژوهش بهداشت روان كشور

 

 اکرم سلمانی و شهناز غالمحسين نژادبخش اطالع رسانی: 

و در مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور و براي پژوهشگران و متخصصان علوم 1382از سال  (IranPsych) اين بانك 

 هدف از اين طرح گردآوري، آماده سازي و ساماندهي نتايج حاصل از فعاليت هاي .رواني، رفتاري و تربيتي  راه اندازي گرديد

پژوهشي بهداشت روان در كشور مي باشد تا به كمك آن بتوان امكان دسترسي آسان پژوهشگران و دانش پژوهان به مدارك 

موجود در زمينه فعاليت هاي پژوهشي بهداشت روان كشور، امكان بررسي جامع متون داخلي، و امكان برنامه ريزي ملي و اولويت 

گذاري پژوهشي مبتني بر تحليل مستند وضعيت بهداشت روان و وضعيت كمي و كيفي پژوهش در زمينه هاي مربوطه در كشور را 

 .فراهم نمود

مشخصات و محتويات مندرج در بانك  كه به زبان  ماه يك بار انجام مي شودو 3ورود اطالعات جديد هر 
  :فارسي و انگليسي است عبارتند از

 عنوان مقاله  •

 نام مجله، تاريخ انتشار، نسخه، مجلد و شماره مجله  •

 نام و نام خانوادگي نويسندگان  •

 كليدواژه و چكيده مقاله  •

 زبان متن •

 اين سايت  شامل  موارد ذيل است:

 مقاالت چاپ شده در مجالت علميPapers published in scientific journals   

 پايان نامه هاي پژوهشي       

  مقاالت ارائه شده در كنگره هاي علمي         Papers presented in the seminars 
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 راهنماي بانك اطالعات پژوهش بهداشت روان كشور

 

 اکرم سلمانی و شهناز غالمحسين نژادبخش اطالع رسانی: 

 Papers published in scientific journalsمقاالت چاپ شده در مجالت علمي .1

  مقاله انگليسي زبان 2000 مقاله فارسي زبان و 5800 ركورد و حدود7800 تعداد ركورد موجود دراين بانك

 و قابليت هاي )و مجالت ايراني انگليسي زبان ISI وPubmed   ،PsycInfo( مقاالت ثبت شده از ايران در بانك هاي

 زير را فراهم كرده است:

 .جستجوي فارسي و انگليسي در عنوان مقاله، نام مجله و زمان انتشار، نام نويسندگان، واژه هاي كليدي و چكيده مقاله 

 . دسترسي به چكيده 

 .تنظيم فهرست منابع براي محققين  

 ... اضافه شدن متغيرهاي جديد، دريافت گزارشات و 

 . چاپ 

مقاالت چاپ شده مراجعه نماييد و قسمت http://iranpsych.tums.ac.ir براي جستجوي مقاله مورد نظر به سايت 

 در مجالت علمی را کليک کنيد.
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 راهنماي بانك اطالعات پژوهش بهداشت روان كشور

 

 اکرم سلمانی و شهناز غالمحسين نژادبخش اطالع رسانی: 

در منوي جستجو، هر يك از مواردي كه نمايش داده شده را كه مي دانيد، وارد نموده و يكي از عملگرهاي منطقي را نيز 

 تيك زده و دكمه جستجو را بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از جستجو، نتايج آن در زير صفحه نمايش داده خواهد شد و امكان پرينت از آن هم فراهم شده است.

توجه: اين بانك فقط چكيده مقاله را ارائه مي دهد و براي دسترسي به متن اصلي بايد از منبع اصلي كه مقاله 

 را منتشركرده، يا ازپايگاه هاي اطالعاتي استفاده نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنماي بانك اطالعات پژوهش بهداشت روان كشور

 

 اکرم سلمانی و شهناز غالمحسين نژادبخش اطالع رسانی: 

  پايان نامه هاي پژوهشي .2

پايان نامه هاي پژوهشي در اين بانك اطالعاتي ، مرتبط با بهداشت روان در مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر مي باشد. اين بانك 

پايان نامه  3884تعداد ركورد موجود در بانك.محدوديت زماني ندارد و داراي پايان نامه هايي از چهلسال پيش تاكنون مي باشد

 در اختيار جستجو كننده مي گذارد:دو زبان فارسي و انگليسي اين بانك اطالعات مربوط به شاخص هاي زير را به است.

عنوان پايان نامه، نام نويسنده،اساتيدراهنماو مشاور، مقطعو رشته تحصيلي، نام دانشگاه و دانشكده، سال تحصيلي، 
 تعداد صفحات پايان نامه ، چكيده، زبان متنكامل و زبان چكيده، كليد واژگان .

 :اين بانك ،دارايقابليت هاي زير مي باشد

 .جستجوي فارسي و انگليسي در عنوان، نام نويسنده و اساتيد، واژه هاي كليدي و چكيده پايان نامه 

 . دسترسي به چكيده 

 .تنظيم فهرست منابع براي محققين 

  اضافه شدن متغيرهاي جديد، دريافت گزارشات 

  را انتخاب كرده و درصفحه جستجو ،عنوان ، چكيده و...  را تايپ  كنيد . پايان نامه هابراي جستجو ي پايان نامه ها ، قسمت  

 توجه : فقط اطالعات كتابشناختي و چكيده پايان نامه قابل دسترسي است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنماي بانك اطالعات پژوهش بهداشت روان كشور

 

 اکرم سلمانی و شهناز غالمحسين نژادبخش اطالع رسانی: 

 Papers presented in the seminars         مقاالت ارائه شده در كنگره هاي علمي  .3

تعداد اين بانك داراي مقاالت پژوهشي كشور مرتبط با بهداشت روان مي باشد كه در سمينارها و كنگره هاي علمي ارائه شده اند و 

مقاله است و اطالعات زير را به زبان اصلي مقاله (فارسي يا انگليسي) در اختيار جستجو كننده مي 410 ركورد موجود در بانك

 : گذارد

عنوان مقاله،  نام و مشخصات نويسندگان، عنوان سمينار، زمان و مكان برگزاري سمينار،سازمانهاي برگزاركننده، چكيده مقاله 
 :و داراي قابليت هاي  زير مي باشد

 . جستجوي فارسي و انگليسي در عنوان، نام نويسنده، سازمان برگزاركننده و چكيده مقاله 

 . دسترسي به چكيده 

 .تنظيم فهرست منابع براي محققين 

را  مقاالت ارائه شده در كنگره هاي علمي  مراجعه نماييد و قسمت Uhttp://iranpsych.tums.ac.irUبراي جستجو نيز به آدرس 

   انتخاب نماييد.

     

 

 

 

 

 
 

http://iranpsych.tums.ac.ir/content/?contentID=4�
http://iranpsych.tums.ac.ir/content/?contentID=4�
http://iranpsych.tums.ac.ir/�
http://iranpsych.tums.ac.ir/�

	مقالات ارائه شده در كنگره هاي علمي          Papers presented in the seminars

