
 

 

 دانشگاھي جھاد اطالعاتي پايگاه معرفي
 

 علمي وخدمات اطالعات وارائه آوري فراهم باهدف جهاددانشگاهي توسط1383درسال اطالعاتي پايگاه اين

 است پژوهشي-علمي نشريات ي وروزآمدازهمه جامع اطالعاتي بانك يك پايگاه اين .شد اندازي راه

 متن صورت وانگليسي،به فارسي دوزبان به پايگاه دراين مقاالت .دركشورمنتشرميشود كه

 دراختياركاربران محدوديتي هيچگونه ورايگان،بدون)هستند كامل متن درصدازمقاالت60(كامل

 انساني ومهندسي،علوم پايه،پزشكي،فني علوم مختلف هاي درحوزه پايگاه اين موضوعي پوشش.قرارميگيرد

 .وهنراست وكشاورزي واجتماعي

 

  SID پايگاه خدمات
 

 متن تمام درصدمقاالت60(كشور پژوهشي-علمي نشريات مقاالت كامل ومتن چكيده ارائه 

)هستند

 در شده نمايه ايراني نشريات مقاالت وارائه معرفيISI

 المللي بين درنشريات شده چاپ ايراني محققان مقاالت مجموعه به دسترسي

 كشور پژوهشي-علمي نشريات استنادي گزارشهاي ارائه (JCR:journal citation report)  

 (Immediacy Index)آني شاخص (Impact Factor) تأثير شاخص ازطريق

 پراستناد مقاالت ونويسندگان نشريات معرفي 

 نويسندگان پيشرفتكارتوسط رهگيريو  مقاالت الكترونيكي ارسال سرويس(Onlin Submission) 

 كشور علمي همايشهاي به مربوط اطالعات ارائه 

  
  
  
  



  

  
  

 جستجو هاي شيوه

 ساده جستجوي.1

  پيشرفته جستجوي2
  

 ساده جستجوي

كاربر كليد واژه مورد نظر را در كادر بزرگ باالي صفحه وارد جستوجووجوددارد فيلدبراي تنهايك بخش دراين
مشخص مي نمايد و با كليك نمودن  نام نشريهو يا  نام نويسنده، مقاله نموده و نوع جست و جوي خود را بر اساس

  دكمه جست و جو وارد صفحه نتايج مي شود
  

  جستجو بر اساس نام مقاالت

 چنانچه جست و جو براي يافتن مقاالت باشد، در صفحه نتايج مقاالتي نمايش داده مي شود كه واژه وارد شده در 
نتايج زير حاصل  "تغذيه سالم"مثال با وارد نمودن واژه به عنوان .خشي از عنوان مقاله و يا كليدواژه وجود داشته باشدب

  :مي شود

 



  
  
  
  

  
  
 

اين نتايج شامل نام نشريات و تعداد مقاالتي كه واژه مورد نظر در آن ها قرار دارد با تفكيك گروه تخصصي و سال 
گزينه ها به اطالعات دقيق تري انتشار نيز در اختيار كاربر قرار مي گيرد كه با كليد كردن بر روي هر يك از اين 

  دست يافته و نتايج جستجو محدودتر مي شود



  

 
 

 
 چكيده درآن كهمي شود باز اي صفحه شده نشانداده قسمت روي موردنظرباكليك لهپس از انتخاب مقا

با كليك در صورتيكه متن كامل مقاله يافت شده در بانك اطالعاتي موجود باشد، مي توان و  است هدهمشا قابل لهمقا
 .بر روي گزينه مربوطه به صورت مستقيم فايل را دريافت نمود

 

.  
  
  

  

  



  جستجو بر اساس نام نشريه
 

 
.  

اگر جست و جو بر اساس نام نشريه باشد، كليه نشرياتي كه واژه مورد نظر در عنوان آن باشد با مشخصات كامل نمايش داده مي شود ضمن 
اطالعات مربوط به دوره انتشار و گروه هاي تخصصي مرتبط با نشريات يافت شده قابل دسترسي آنكه همانند بخش جستجوي مقاالت، 

در نتايج اين جست و جو عالوه بر نشريات علمي پژوهشي . باشد كه با انتخاب هريك از آنها نتايج بهتر و دقيق تري حاصل مي شود-مي
رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نشريات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، مصوب كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزا

  نشريات علمي دانشگاه پيام نور، نشريات جهاد دانشگاهي و نشريات علمي ترويجي و علمي تخصصي نيز قابل دسترسي مي باشند

 

 



  جستجو بر اساس نام نويسنده
 

 

  

اگر جست و جو بر اساس نام نويسنده باشد، اسامي نويسندگان بر اساس واژه مورد نظر پيدا شده كه با كليك بر روي آنها 
  دعلمي موجود است نمايش داده مي شومقاالتي كه از آن نويسنده در پايگاه اطالعات 

  

  
  



يسنده مورد جستجو  همكاري داشته اند را درسمت راست مي توان نام نويسنده هايي را كه در مقاالت يافت شده با نو
نيز مشاهده كنيم كه با كليك كردن روي نام هر كدام مي توان به متن كامل ساير مقاالت اين نويسندگان در نشريات 

مقاالتي را كه شمايل  آنها به رنگ خاكستري است به اين .مختلف كه در پايگاه نمايه شده است، دسترسي پيدا كرد
كه متن كامل  آن در دسترس نمي باشد و با كليك كردن بر روي آن فقط چكيده اي از آن را در  معني مي باشد

  .اختيار كاربر قرار مي دهد

  

 جست و جوي پيشرفته

مي باشد مي  SID چنانچه كاربر در جست و جوي اطالعات تخصصي و كاملي در رابطه با منابع علمي موجود در تارگاه
جست و جوي پيشرفته پايگاه اطالعات علمي اين امكان را به كاربر مي . پيشرفته استفاده نمايدتواند از جست و جوي 

  .دهد تا با انتخاب گزينه هاي متعدد و تنظيم فيلدهاي مربوطه به نتايج تخصصي و دقيق تري دست يابد

  

ن، كليدواژه، چكيده، نام نشريه و نام در اين بخش با وارد نمودن واژه هاي مورد نظر در كادرهاي پيش بيني شده شامل عنوا
نويسنده و همچنين مشخص نمودن گروه تخصصي و بازه زماني ، بر روي دكمه جست و جو كليك كرده و نتايج حاصله در 

مي توان از  or )و "and يا"و  "و"(عالوه بر اين با استفاده از عملگرهاي جست و جوي . صفحه جديد نمايش داده مي شود
  .جهت حصول نتيجه دقيق تر و بهتر بهره مند شدچند واژه 

  



استفاده شده  سرطان و پستانواژه  دوبه عنوان مثال اگر كاربر در جست و جوي مقاله اي است كه در عنوان آن از 
پس از كليك كردن جست و جو به نتايج  "و"واژه در كادرهاي عنوان و انتخاب عملگر  دوباشد با وارد نمودن اين 
  .حاصل دست خواهديافت

  

  .در همه موارد كاربر مي تواند با مشاهده عناوين مقاالت نسبت به دانلود آنها اقدام نمايد

 مراجعه به صفحه نشريه

است پس از ورود به صفحه اصلي تارگاه در بخش نشريات مصوب در صورتي كه كاربر از نام نشريه و گروه تخصصي آن مطلع 
   .علمي و پژوهشي با انتخاب گروه تخصصي مربوطه و نام نشريه به صفحه اختصاصي آن وارد مي شود

 
 



در اين صفحه عالوه بر اطالعات كتاب شناختي نشريه، فهرست شماره هاي منتشر شده آن ارائه شده كه كاربر مي تواند 
كردن برروي شماره مورد نظر به فهرست مقاالت منتشر شده در آن شماره دسترسي پيدا كرده و با كليك بر  با كليك

  .روي شمايل مربوطه متن كامل را دانلود نمايد

 

  


