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یران کنفرانسا

  

 SID پایگاه اطلاعاتی

  

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، معروف به سید، در سال ۱۳۸۳ توسط جهاد  دانشگاهی، تاسیس شد و به عنوان یک
پایگاه و بانک اطلاعات علمی به کاربران  خود ارائه خدمت می نماید.

  

اهداف

    
   اشاعه اطلاعات علمی   -    
   اعتلای خدمات اطلاع رسانی به محققان و پژوهشگران   -    
   کمک به اثربخشی تحقیقات در کشور   -    
   تسریع درکار پژوهش های علمی و تحقیقی   -    

  

بخش های مختلف سایت

    
  شامل: بانک مقالات نشریات   -    

  

– نمایه سازی مقالات نشریات علمی پژوهشی کشور که از طریق کمیسیون نشریات  وزارت علوم تحقیقات و فناوری و
کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش  پزشکی صاحب مجوز می شوند.

  

– نمایه سازی مقالات نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نشریات علمی دانشگاه پیام نور

  

– دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات به صورت رایگان
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– ارائه اطلاعات هر نشریه در صفحه مجزا همراه با دسترسی به شماره های منتشر شده از سال ۱۳۷۹ به بعد

  

– امکان جستجوی مقالات و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده

    
   شامل: (JCRسرویس گزارش های استنادی نشریات علمی پژوهشی (  -    

  

– امکان معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد از طریق شاخص های بین المللی علم سنجی نظیر شاخص تاثیر
(Impact Factor) آنی شاخص و (Immediacy Index)

  

– معرفی شاخصه های یک نشریه در بازه های زمانی مختلف

  

– قابلیت پیگیری استنادهای اخذ شده و ارائه شده توسط مقالات علمی

  

(Online) ارائه کلیه گزارش های موجود به صورت کاملا پویا –

    
  شامل: بانک مجامع علمی کشور   -    

  

– دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات ارائه شده در مجامع علمی به صورت رایگان

  

– امکان جستجوی مقالات به تفکیک نوع رویداد علمی برگزار شده

  

– امکان جستجوی مقالات به تفکیک گروه های تخصصی

  

سایر خدمات این پایگاه عبارتند از:
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– امکان سفارش مقالات، نشریات و کتاب های الکترونیک بین المللی از طریق کتابخانه الکترونیک

  

– دسترسی به چکیده طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرای جهاد دانشگاهی

  

– نمایه سازی چکیده مقالات محققان ایرانی در نشریات بین المللی

  

(Submission Online) سیستم ارسال الکترونیکی مقالات علمی –

  

– برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف علمی

  

ISI معرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در –

  

www.sid.irآدرس این سایت   
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