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پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطالعات علمی و سهولت دسترسی
پژوهشگران ،محققان و کاربران به منابع علمی در راستای توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش کشور،
فعالیت نموده و به عنوان تنها بانک دسترسی آزاد (  ) open Accessمنابع علمی در کشور ،اصل
مقاالت را به صورت نامحدود در اختیار کاربران خود قرار داده است.
بانک نشریات علمی:
در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،نشریات علمی کشور به چند دسته تقسیم میشوند:
 -0نشریات علمی پژوهشی :نشریات علمی توسط دو مرجع شامل کمیسیون نشریات علمی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با
رعایت قوانین و ضوابط مربوطه صاحب رتبه علمی پژوهشی میگردند .مقاالت این نشریات در 7
گروه تخصصی و به صورت متن کامل در  SIDنمایه شده است.
 -2سایر نشریات :این گروه شامل نشریات علمی است که توسط سازمانها و نهادهای گوناگون
منتشر میشوند .این گروه شامل نشریات دانشگاه آزاد اسالمی ،نشریات دانشگاه پیام نور ،نشریات
جهاد دانشگاهی و نشریات علمی ترویجی و علمی تخصصی میباشد .دسترسی به مقاالت کلیه
نشریات علمی در این پایگاه از طریق سیستم جستجو و با مراجعه به صفحه اصلی نشریه امکانپذیر
میباشد.
 -3روشهای جستجو
 جستجوی ساده :بر اساس مقاله ،نام نویسنده و یا نام نشریه مشخص میشود. جستجو بر اساس نام مقاالت :چنانچه جستجو برای یافتن مقاالت باشد ،در صفحه نتایج مقاالتینمایش داده میشود که واژه وارد شده در بخشی از عنوان مقاله و یا کلیدواژه وجود داشته باشد.
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به عنوان مثال با وارد کردن واژه "تغذیه سالم" نتایج زیر حاصل میشود:

این نتایج شامل نام نشریات و تعداد مقاالتی که واژه موردنظر در آنها قرار دارد با تفکیک گروه
تخصصی و سال انتشار نیز در اختیار کاربر قرار میگیرد که با انتخاب هریک از این گزینهها به
اطالعات دقیقتری دست یافته و نتایج جستجو محدودتر میشود.
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در صورتی که متن کامل مقاله یافت شده در بانک اطالعاتی موجود باشد ،میتوان با کلیک بر
روی گزینه مربوطه به صورت مستقیم فایل را دریافت نمود.

 جستجو بر اساس نام نشریه :اگر جستجو بر اساس نام نشریه باشد ،کلیه نشریاتی که واژه موردنظردر عنوان آن باشد با مشخصات کامل نمایش داده میشود .ضمن آنکه همانند بخش جستجوی
مقاالت ،اطالعات مربوط به دوره انتشار و گروههای تخصصی مرتبط با نشریات یافت شده قابل
دسترسی میباشد که با انتخاب هریک از آنها نتایج بهتر و دقیقتری حاصل میشود.
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 جستجو براساس نام نویسنده :اگر جستجو براساس نام نویسنده باشد ،اسامی نویسندگان براساسواژ ه موردنظر پیدا شده ،که با کلیک بر روی آنها مقاالتی که از آن نویسنده در پایگاه اطالعات
علمی موجود است نمایش داده میشود.
در همه موارد کاربر میتواند با مشاهده عنوان مقاالت با کلیک کردن بر روی شمایل مربوط متن
کامل را دانلود نماید.

 جستجوی پیشرفته :چنانچه کاربر در جستجوی اطالعات تخصصی و کاملی در رابطه با منابع علمیموجود در تارگاه  SIDمیباشد میتواند از جستجوی پیشرفته استفاده نماید.جستجوی پیشرفته
اطالعات علمی این امکان را به کاربر میدهد تا با انتخاب گزینههای متعدد و تنظیم فیلدهای مربوطه
به نتایج تخصصی و دقیقتری دست یابد.
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در این بخش با وارد نمودن واژههای موردنظر در کادرهای پیشبینی شده شامل عنوان ،کلیدواژه،
چکیده ،نام نشریه و نام نویسنده و همچنین مشخص نمودن گروه تخصصی و بازه زمانی ،بر روی
دکمه جستجو کلیک کرده و نتایج حاصله در صفحه جدید نمایش داده میشود .عالوه بر این با
استفاده از عملگرهای جستجوی  AND،ORمیتوان از چند واژه جهت حصول نتیجه دقیق و بهتر
بهرهمند شد.

روشهای دریافت متن کامل مقاالت
 -0استفاده از سیستم جستجوی ساده و پیشرفته
 -2نتایج حاصل از جستجو ،به صورت فهرستی از مقاالت در اختیار کاربر قرار میگیرد که با
انتخاب گزینه بارگیری متن کامل اصل مقاله دانلود میشود.
 -3مراجعه به صفحه نشریه :در صورتی که کاربر از نام نشریه و گروه تخصصی آن مطلع است پس
از ورود به صفحه اصلی تارگاه در بخش نشریات مصوب علمی و پژوهشی با انتخاب گروه تخصصی
مربوطه و نام نشریه به صفحه اختصاصی آن وارد میشود.
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در این صفحه عالوه بر اطالعات کتابشناختی نشریه ،فهرست شمارههای منتشر شده آن ارائه شده
که کاربر میتواند با کلیک کردن بر روی شماره موردنظر به فهرست مقاالت منتشر شده در آن
شماره دسترسی پیدا کرده و متن کامل مقاله را دانلود نماید.
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