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آشنایی با سامانه 

 نشریات ایران سنا

 و پایگاه اطالعاتی 

یکی اس ثخش ّبی   ACSاًتشبرات :معرفی

در عبل   ACS.اًجوي شیوی آهزیکب هی ثبشذ

تأعیظ شذ ٍ ثشرگتزیي اًجوي شیوی  6781

عضَ  610111اعت کِ ثیش اس 

تحقیق ّبی داًشگبّی ٍ کٌفزاًظ  ACS .دارد

ّبی علوی را ًیش ارائِ هی ًوبیذ. در حبل حبضز 

هجلِ ٍ ًشزیِ تخصصی ٍیزایش شذُ تَعظ  01

ایي ًبشز ثِ صَرت توبم هتي ارائِ هی شَد. 

صفحِ تحقیقبتی ّن  601111عبالًِ در حذٍد 

ثِ صَرت ًغخِ ّبی چبپی ٍ ّن ثِ صَرت 

صفحبت ٍثی هٌتشز هی شًَذ ٍ ثِ ّوزاُ ایي 

 صفحِ اعالعبت ًیش در شجکِ  09999هقذار

(ACS Network)  .در دعتزط هی ثبشٌذ

ًشزیبت شبهل اٍلیي شوبرُ چبح شذُ ّز صٍرًبل 

 .ٍ عٌبٍیي پیش اس آى هی ثبشذ

 تب کٌَى 6781 :پوشش زمانی

شیوی آلی، شیوی  :پوشش موضوعی

کبرثزدی، شیوی فیشیک ، شیوی تجشیِ، شیوی 

هعذًی ٍّغتِ ای، ًبًَ تکٌَلَصی، تکٌَلَصی 

صٌبیع غذایی، شیوی پلیوز، شیوی هَاد، شیوی 

کشبٍرسی، هٌْذعی هحیظ سیغت، رٍشْبی 

تحقیق در ثیَشیوی، ثیَشیوی ٍ سیغت 

هَلکَلی، ثیَتکٌَلَصی ٍ هیکزٍثیَلَصی کبرثزدی، 

کزیغتبلَگزافی، اًزصی ٍ عَخت، هٌْذعی 

 .شیوی، عن شٌبعی ٍ شیوی دارٍیی

 ACS Publications آشنایی با پایگاه اطالعاتی

 کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز

 کتبة ٍ هجلِ :منابع

 چکیذُ ٍ ) توبم هتي ثب فزهت ّبی :نوع ارائه اطالعات

PDF ٍ HTML ) 

 اًگلیغی :زبان

 هتخصصیي علن شیوی ٍ اًجوي ّبی شیوی :مخاطبان

 عضَ 610111ثیش اس  :تعذاد عضو

 هجلِ 09 :تعذاد مجالت

 ) Americanاًجوي شیوی آهزیکب: ناشر

)Chemistry Society 
  

هؤعغِ ًغین ایوبى )هَعغِ علوی،  :نماینذگی در ایران

 (پضٍّشی ٍ تحقیقبتی اعالع رعبًی ٍ تکٌَلَصی اعالعبت

ٍ آدرط  دانشیار اس عزیق عبیت :نحوه دسترسی

  www.pubs.acs.orgایٌتزًتی

اشتزاک )رایگبى ًیغت(، ّن  :نحوه استفاده از پایگاه

ثب ًبشز ٍ هغئَالى ایي پبیگبُ ًیش اهکبى پذیز  چٌیي ارتجبط 

 .اعت
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عبهبًِ ًشزیبت ایرزاى )عرٌرب(        : معرفی سامانه

عبهبًِ یکپبرچِ هذیزیت ًشزیبت علوی اعت کرِ  

ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار عیٌبٍة توبهی فزآیٌذّبی 

اًتشبر ًشزیبت علوی اس دریبفت هقبلِ تب اًرترشربر    

گیزد. ایي عبهبًرِ    الکتزًٍیکی هجالت را در ثزهی

ثب ّذف کوک ثِ ًشزیبت علوی ثزای تغزیع در   

رًٍذ الکتزًٍیکی شذى در داًشگبُ صٌعتی شزیف 

ّربی     عزاحی ٍ پیبدُ عبسی شذُ ٍ در هزکش دادُ

عبسهبى پضٍّشْبی عرلروری ٍ         علوی کشَر در

ًصت ٍ راُ اًرذاسی شرذُ اعرت.         صٌعتی ایزاى

تَاًٌذ اس خذهبت  توبهی ًشزیبت ادٍاری کشَر هی

ایي عبهبًِ اعتفبدُ کٌٌذ. عبهبًِ عٌب ثب اعتفربدُ   

افشارّبی هتي ثبس ٍ ثرزاعربط اعرتربًرذارد         اس ًزم

عربسی     الوللی عزاحی ٍ پیربدُ  هجالت هعتجز ثیي

شذُ ٍ ّن اکٌَى هَرد اعتفربدُ ترعرذاد لربثرل          

تَجْری اس ًشرزیربت عرلروری پرضٍّشری ٍ                   

اعت. اس هْوتزیي ٍیضگی ایي عبهبًِ،    داًشگبّی

عزاحی عبیت هجالت ثِ دٍ سثربى فربرعری ٍ          

اًگلیغی، عیغتن ارعبل هقبالت ثِ صَرت آًالیي 

ٍ عیغتن داٍری هقبالت ٍ اًتشبر الکترزًٍریرکری     

  ثبشذ هجالت هی

سامانه مذیریت نشریات علمی به دو 

روش زیر در اختیار نشریات علمی 

 :گیرد کشور قرار می

خزیذ خذهبت ًزم افشارعیٌبٍة )یکجبر   

 (ثزای اعتفبدُ ًبهحذٍد

پزداخت ّشیٌِ پشتیجبًی ٍ ثِ 

رٍسرعبًی عبهبًِ )ثِ صَرت 

 (عبالًِ

ویژگی ها و امکانات کلی سامانه  

 :سنا

عزاحی عبیت ثزای هجالت ثِ دٍ سثبى  - 

 فبرعی ٍ اًگلیغی یب عزثی

اهکبى عضَیت ًَیغٌذگبى در عیغتن ٍ  -

 ارعبل هقبالت ثِ صَرت آًالیي

ارعبل هقبالت ثِ داٍراى ثِ صَرت  -

 آًالیي

 اًتشبر الکتزًٍیکی هجالت -

ثجت خَدکبر توبم ٍلبیع ٍ رٍیذادّبی  -

هزتجظ ثب هقبالت ٍ ایجبد پزًٍذُ 

 الکتزًٍیکی ثزای ّز هقبلِ

ارائِ فْزعت هقبالت آهبدُ اًتشبر ٍ  -

 ّبی هختلف هٌتشز شذُ در فصلٌبهِ

جغتجَی عبدُ ٍ پیشزفتِ در هقبالت  -

 هٌتشز شذُ

هقبالت هٌتشز  RSS ٍ XML خزٍجی -

 شذُ

دعتزعی آعبى ثِ هقبالت ثز اعبط  -

شوبرُ ٍ ًغخِ ًشزیِ ٍ ثز اعبط 

 هَضَعبت تعزیف شذُ

ایجبد ثبًک اعالعبت ًَیغٌذگبى ٍ  -

 هقبالت

 ارعبل خَدکبر ایویل پظ اس ّز ارجبع -

(email alert) 

آرشیَعبسی خَدکبر شوبرُ ّبی گذشتِ  -

 هجلِ

 :موضوعات تحت پوشش

 علَم اًغبًی 

 ِعلَم پبی 

 علَم پششکی 

 فٌی ٍ هٌْذعی 

 کشبٍرسی ٍ هٌبثع عجیعی 

 ٌّز

ثیش اس  :تعذاد نشریات تحت پوشش

 ًشزیِ 011

 :آدرس دسترسی

http://www.iranjournals.ir 
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