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 پایگاه های اطالعاتی 

عبمبوٍ چىذ رعبوٍ ای فیلم َبی آمًسؽی پشؽنی 

ي ثُذاؽتی جُت اطالع رعبوی در حًسٌ ثُذاؽت 

ي درمبن ثب َذف افشایؼ عطح آگبَی ػمًمی, ثاب  

َمنبری مؼبيوت تحقیقبت ي فه آيری ي مؼبيوات  

ثُذاؽتی ي ثب مؾبرمت داوؾااابٌ َابی ػالاً           

پشؽنی مؾًر ي مغبػذت عبسمبن فذا ي عیمب ي   

در ایه   اوذاسی گزدیذٌ اعت.  َبی اعتبوی راٌ ؽجنٍ

ثُذاؽتی درسمیاىاٍ     –عبمبوٍ فیلم َبی آمًسؽی 

َبی تغذیٍ عبلم ، تىظیم خبوًادٌ ، دخبوایابت ،     

ايرصاوظ حبمیبن عالمت ، يرسػ ، عاالمات           

مبدران ، ثیمبری ياگیز، دمتاز عاال  ي رایازٌ           

 گىجبوذٌ ؽذٌ اعت.

 بانک جامع فیلم سالمت چیست ؟

 کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز

 چیست ؟  Science directپایگاه اطالعاتی 

 Science Direct   یل پبیابٌ اطالػبتی تمب  مته ػلمی اعات

-Peerمٍ مقبالت ي متبة َبی ثٍ دقات ثابسثایاىای ؽاذٌ               

reviewed   را ثٍ ؽمب پیؾىُبد می دَذ.در حبل حبمز ثیؼ اس

میلیًن مقبلٍ ي فقل َبی متبة در آن مًجًد اعات. واب        5.9

، سمبوی مٍ لًئایاظ الاشيیاز       0951در عبل   Elsevierؽزمت

Lowys Elsevier  ؽزيع ثٍ فزيخته متبة ثٍ داوؾجًیبن مزد )

ینی اس ايلیه وبؽزاوی اعت مٍ ثٍ چابح     Elsevierمطزح ؽذ.  

مجالت ػلمی ي ؽزح يقبیغ ػلمی پزداختٍ اعت. وًیغىاذگابوای     

َمنبری داؽتٍ اوذ اس وبمذاران ريسگبر خًد ثًدٌ  Elsevierمٍ ثب 

( ،    Galileo(، گبلیلئً    Scaligerاوذ مٍ می تًان اس اعنبلیجز  

( وب  ثزد.ؽؼجاٍ    Descartes( ي دمبرت  Erasmusاراعمًط  

 در آمغتزدا  َلىذ می ثبؽذ. Elsevier Scienceافلی 

ٍElsevier             ٍیل وبؽز چىذ رعبوٍ ای پیؾازي مای ثابؽاذ ما

محقًالت ي خذمبت ػلمی، فىی ي پشؽنی را در عزاعاز دوایاب      

ماحاقاًل ي         011111ثیؼ اس       Elsevierمىتؾز می مىذ. 

خذمبت ارائٍ می دَذ مٍ ؽبمل مجالت، متبثُب، محاقاًالت ي     

خذمبت النتزيوینی، پبیابَُبی اطالػبتی مای ثابؽاذ ي َاز             

 مىتؾز می ومبیذ.  متبة را 0011وؾزیٍ ي  0011ثیؼ اس   عبل

 ScienceDirect    یل عزيیظ اطالػبتی النتزيوینی پیاؾازي :

مجلٍ ػلمی، فاىای،    0011می ثبؽذ مٍ ثٍ يعیلٍ آن ثٍ ثیؼ اس 

( دعتزعی پایاذا مای         fulltextپشؽنی ثٍ فًرت تمب  مته  

میلیًن چنیذٌ مقبالت ػلمی دعاتازعای       95مىیذ. ثٍ ثیؼ اس  

ثزقازار    وبؽز دیاز ارتجبط 001پیذا می مىیذ. ثب مقبالت ثیؼ اس  

می مىیذ.دعتزعی ثٍ مقبالت آن طجق اؽتزاك داوؾابٌ ػالاً       

 ثٍ ثؼذ می ثبؽذ. 0555پشؽنی مزمبوؾبٌ اس عبل 

َبی تقزیجبً تمبمی مًمًػبت  ایه پبیابٌ ؽبمل مىبثؼی در سمیىٍ

ثخقًؿ ػلً  پبیٍ ، ػلً  محل، مؾبيرسی ، فىی ي مُىذعای،  

 ثبؽذ.ػلً  پشؽنی ، اقتقبد ي ػلً  اوغبوی ي ػلً  اجتمبػی می



اس مجمًػٍ  scopusمجمًػٍ ثبول اطالػبتی          

ثبول َبی اعتىبدی ػلً  اعت مٍ تاًعاش ؽازمات       

Elsevier            مىتؾز می ؽًد ي پاظ اسweb of 

science   مٍ تًعشISI        تًلیذ مای ؽاًد،ديمایاه

ومبیٍ اعتىبدی ػلً  محغًة می گزدد . مىاظاًر اس      

ومبیٍ وبمٍ اعتىبدی ػلً  ، ثبول اطالػبتی اعت ماٍ    

ػاليٌ ثز چنیذٌ مقبالت ، دارای فُزعت رفزاوظ َاب   

 مىبثغ( َز مقبلٍ ویش ثًدٌ ي ثذیه تازتایات امانابن          

َاب(    citationمحبعجٍ تؼذاد ارجبػبت  اعتىبدات ثب 

ثٍ َز مقبلٍ را فزاَم می مىذ. ثذیه تزتیت می تاًان    

دریبفت َز مقبلٍ در ایه مجمًػٍ ، تبمىًن چىذیه ثبر 

مًرد ارجبع ي اعتىبد تًعش عبیز مقبالت قزار گزفتاٍ  

اعت ي یب ثٍ ػجبرت دیاز چىذیه ثب تاًعاش عابیاز         

مقبالت مًرد رفزاوظ ياقغ ؽذٌ اعت مٍ ایه خًد می 

 تًاوذ ؽبخقی اس میفیت مقبلٍ ثبؽذ.

ػاىاًان      00111ایه مجمًػٍ در ثزگیزوذٌ ثیاؼ اس   

مجلٍ اس مًمًػبت مختلف اعت فلذا پًؽؼ مجاالت  

ثاًدٌ ي ثاٍ         web of scienceآن تقزیجب دي ثزاثز 

َمیه ػلت گشارػ اعتىبدات ي ارجبػبت ثاٍ دعات     

آمذٌ اس آن دقیق تز اعت. جابلات ایاه اعات ماٍ             

در ثز گیزوذٌ تمابمای ماجاالت         scopusمجمًػٍ 

ایىذمظ ؽذٌ در مذالیه اعت ي ثٍ ػاجابرت دیاااز       

 % مقبالت مذالیه را در ثز می گیزد. 011

ثب مجمًػٍ َبی   Scopusاس آوجب مٍ پًؽؼ مجالت 

Web of science    ي دیاز ثبول َب متفبيت اعات

ممنه اعت ثزخی َمنبران تؼذاد متفبيتی اس مقبالت 

خًد را در ایه جذايل مالحظٍ مىىذ ماٍ ایاه اماز        

 اعت.Scopus طجیؼی ي مزثًط ثٍ پًؽؼ مجالت 

SID 

در ػقز اطالػبت ي جُبوی مٍ َز گًوٍ تًعؼٍ مىاًط  

ثٍ دعتیبثی مغتمز ي ػلمی ثٍ اطاالػابت اعات ،          

عبمبوذَی ي پزداسػ اطالػبت ي مقبالت ػلمی مىتؾز 

پضيَؾی اَمیتی خبؿ یبفتٍ -ؽذٌ در وؾزیبت ػلمی

 00اعت . ثز ایه اعبط جُبد داوؾابَی در تابریا       

اقذا  ثٍ افتتبح مزمش اطالػبت ػالامای       0151مزداد 

جُبد داوؾابَی ومًد. اَذاف تبعیاظ ایاه مازماش          

آوچىبن مٍ در اعبعىبمٍ آن آمذٌ اعات تازيیا  ي         

اؽبػٍ اطالػبت ػلمی ، گغتزػ ي ارتقاب  خاذمابت      

اطالع رعبوی ثٍ محققبن ، عزػت ثخؾیذن ثٍ مبيػ 

َبی ػلمی ي افشایؼ اثز ثخؾی تحقیقبت در مؾاًر    

 اعت.

مزمش اطالػبت ػلمی جُبد داوؾابَی تحت واظابرت   

ؽًرای ػلمی ، خذمبت خًد را اس طازیاق پابیااابٌ          

ثٍ ػىًان ثبوال اطاالػابت       www.SID.irایىتزوتی 

ػلمی مؾًر ي در آیىذٌ وشدیل در عطح مىطقٍ ارائاٍ  

می دَذ ي تالػ ومًدٌ اس تجزثٍ َبی مؾبثٍ در داخل 

ي خبرج اس مؾًر جُت ثُجًد ، ريسآمذی ي جبمؼایات   

 اطالػبت اعتفبدٌ مىذ.

 ػجبرتىذ اس:  SIDخذمبت ػمذٌ پبیابٌ 

 –جغتجً ي ارائٍ مقبالت وؾزیبت ػالامای                -

 پضيَؾی مؾًر

( Full textدعتزعی ثٍ ماتاه مابمال                     -

 مقبالت

مؼزفی ي ارائٍ مقبالت وؾزیبت ایزاوی ومابیاٍ             -

 ISIؽذٌ در 

دعتزعی ثٍ مجمًػٍ مقبالت محققبن ایزاوی           -

 چبح ؽذٌ در وؾزیبت ثیه المللی

عزيیظ گشارػ َبی اعتىابدی وؾازیابت                -

( اس طزیق ؽبخـ تبثیز  jcrپضيَؾی مؾًر    –ػلمی 

Impact Factor            ي ؽاابخااـ آواای )Indec 

immediacy) 

مؼزفی وؾزیبت ي وًیغىذگبن ماقابالت پاز                -

 اعتىبد

  عزيیظ ارعبل النتزيوینای ماقابالت                    -

online submission     ًيرَایزی پیؾزفت مابر تا

 عش وًیغىذگبن

 خذمبت دیاز          -

ثٍ ارتجبط دي عًیاٍ ثاب ماحاقاقابن ،               SIDپبیابٌ 

پاضيَؾای     –پضيَؾازان ي افحبة وؾزیبت ػلامای     

اػتقبد راع  دارد ي ثز ایه اعبط آخزیه فؼبلیت َبی 

پبیابٌ را در مؼزك دیذ ي وقذ فبحت وظزان قزار مای  

 دَذ.

scopus  

http://www.sid.ir/

