
 

راهنمای نحوه جستجو در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

(SID به عنوان تنها بانک دسترسی آزاد منابع علمی در کشور )

(Open Access) 

 

 

 

 



پایگاُ اطالعات علوی جْاد داًؾگاّی تا ّذف تزٍیج ٍ اؽاعِ اطالعات علوی ٍ عَْلت دعتزعی 

علوی در راعتای تَععِ فزٌّگ تحقیق ٍ پضٍّؼ در پضٍّؾگزاى، هحققاى ٍ کارتزاى تِ هٌاتع 

( هٌاتع علوی در Open Accessساد )کؾَر، فعالیت ًوَدُ ٍ تِ عٌَاى تٌْا تاًک  دعتزعی آ

 کؾَر، اصل هقاالت را تِ صَرت ًاهحذٍد در اختیار کارتزاى خَد قزار دادُ اعت.

 بانک نشریات علمی

 ًؾزیات علوی کؾَر تِ چٌذ دعتِ تقغین هی ؽًَذ.در پایگاُ اطالعات علوی جْاد داًؾگاّی، 

ًؾزیات علوی پضٍّؾی: ًؾزیات علوی تَعط دٍ هزجع ؽاهل کویغیَى ًؾزیات علوی  -1

ٍسارت علَم تحقیقات ٍفٌاٍری ٍ کویغیَى ًؾزیات علوی ٍسرات تْذاؽت درهاى ٍ آهَسػ 

ذ. هقاالت پشؽکی تا رعایت قَاًیي ٍ ضَاتط هزتَطِ صاحة رتثِ علوی پضٍّؾی هی گزدً

 ًوایِ ؽذُ اعت. SIDگزٍُ تخصصی ٍ تِ صَرت هتي کاهل در  7ایي ًؾزیات در 

عایز ًؾزیات: ایي گزٍُ ؽاهل  ًؾزیات علوی اعت کِ تَعط عاسهاى ّا ٍ ًْادّای  -2

گًَاگَى هٌتؾز هی ؽًَذ. ایي گزٍُ ؽاهل ًؾزیات داًؾگاُ آساد اعالهی، ًؾزیات داًؾگاُ 

گاّی ٍ ًؾزیات علوی تزٍیجی ٍ علوی تخصصی هی تاؽذ. پیام ًَر، ًؾزیات جْاد داًؾ

دعتزعی تِ هقاالت کلیِ ًؾزیات علوی در ایي پایگاُ اس طزیق عیغتن جغتجَ ٍ تا 

 هزاجعِ تِ صفحِ اصلی ًؾزیِ اهکاى پذیز هی تاؽذ.

 رٍػ ّای جغتجَ -3

 ی عادُ: تز اعاط هقالِ، ًام ًَیغٌذُ ٍ یا ًام ًؾزیِ هؾخص هی ًوایذ.جغتجَ -1 -4

اًچِ جغت ٍ جَ تزای یافتي هقاالت تاؽذ، در صفحِ ٌجغتجَ تزاعاط ًام هقاالت: چ -2

ًتایج هقاالتی ًوایؼ دادُ هی ؽَد کِ ٍاصُ ٍارد ؽذُ در تخؾی اس عٌَاى هقالِ ٍ یا 

 کلیذٍاصُ ٍجَد داؽتِ تاؽذ.

 



 
 

 ًتایج سیز حاصل هی ؽَد: "تغذیِ عالن"تِ عٌَاى هثال تا ٍارد ًوَدى ٍاصُ 

 

 



ًتایج ؽاهل ًام ًؾزیات ٍ تعذاد هقاالتی کِ ٍاصُ هَرد ًظز در آى ّا قزار دارد تا تفکیک  ایي

گزٍُ تخصصی ٍ عال اًتؾار ًیش در اختیار کارتز قزار هی گیزد کِ تا اتخاب ّزیک اس ایي 

 گشیٌِ ّا تِ اطالعات دقیق تزی دعت یافتِ ٍ ًتایج جغتجَ هحذٍدتز هی ؽَد.

لِ یافت ؽذُ در تاًک اطالعاتی هَجَد تاؽذ، هی تَاى تا کلیک درصَرتیکِ هتي کاهل هقا

 تز رٍی گشیٌِ هزتَطِ تِ صَرت هغتقین فایل را دریافت ًوَد.

 
 جستجو بر اساس نام نشریه

اگز جغت ٍجَ تز اعاط ًام ًؾزیِ تاؽذف کلیِ ًؾزیاتی کِ ٍاصُ هَرد ًظز در عٌَاى آى 

ضوي آًکِ ّواًٌذ تخؼ جغتجَی هقاالت، تاؽذ تا هؾخصات کاهل ًوایؼ دادُ هی ؽَد 

اطالعات هزتَ تِ دٍرُ اًتؾار ٍ گزٍُ ّای تخصصی هزتثط تا ًؾزیات یافت ؽذُ قاتل 

 دعتزعی هی تاؽذ کِ تا اًتخاب ّزیک اس آًْا ًتایج تْتز ٍ دقیق تزی حاصل هی ؽَد.



 
 جستجو بر اساس نام نویسنده

ی ًَیغٌذگاى تز اعاط ٍاصُ هَرد ًظز پیذا اگز جغت ٍجَ تز اعاط ًام ًَیغٌذُ تاؽذ، اعاه

ؽذُ کِ تا کلیک تز رٍی آًْا هقاالتی کِ اس آى ًَیغٌذُ در پایگاُ اطالعات علوی هَجَد 

 اعت ًوایؼ دادُ هی ؽَد.

در ّوِ هَارد کارتز هی هی تَاًذ تا هؾاّذُ عٌَاى هقاالت تا کلیک کزدى تز رٍی ؽوایل 

 هزتَطِ هتي کاهل را داًلَد ًوایذ.



 
 جستجوی پیشرفته

چٌاًچِ کارتز در جغت ٍ جَی اطالعات تخصصی ٍ کاهلی در راتطِ تا هٌاتع علوی هَجَد 

هی تاؽذ هی ٍاًذ اس جغتجَی پیؾزفتِ اعتفادُ ًوایذ. جغتجَی پیؾزفتِ  SIDدر تارگاُ 

 پایگاُ اطالعات علوی ایي اهکاى را تِ کارتز هی دّذ تا تا اًتخاب 

 
ٌظین فیلذّای هزتَطِ تِ ًتایج تخصصی ٍ دقیق تزی دعت یاتذ. در گشیٌِ ّای هتعذد ٍ ت

ایي تخؼ تا ٍارد ًوَدى ٍاصُ ّای هَرد ًظز در کادرّای پیؼ تیٌی ؽذُ ؽاهل عٌَاى، 

کلیذ ٍاصُ، چکیذُ، ًام ًؾزیِ ٍ ًام ًَیغٌذُ ٍ ّوچٌیي هؾخص ًوَدى گزٍُ تخصصی ٍ 

ایج حاصلِ در صفحِ جذیذ ًوایؼ تاسُ سهاًی، تز رٍی دکوِ جغت ٍ جَ کلیلکزدُ ٍ ًت

 دادُ هی ؽَد. عالٍُ تز ایي تا اعتفادُ اس عولگزّای جغت ٍ جَی



  

And,OR .هی تَاى اس چٌذ ٍاصُ جْت حصَل ًتیجِ دقیق ٍ تْتز تْزُ هٌذ ؽذ 

 رٍػ ّای دریافت هتي کاهل هقاالت

 اعتفادُ اس عیغتن جغت ٍ جَی عادُ ٍ پیؾزفتِ -1

صَرت فْزعتی اس هقاالت در اختیار کارتز قزار هی گیزد ًتایج حاصل اس جغت ٍجَ تِ  -2

 اصل هقالِ داًلَد هی ؽَد. کِ اًتخاب گشیٌِ 

 هزاجعِ تِ صفحِ ًؾزیِ -2 -3

در صَرتی کِ کارتز اس ًام ًؾزیِ ٍ گزٍُ تخصصی آى هطلع اعت پظ اس ٍرٍد تِ صفحِ 

تخصصی هزتَطِ ٍ اصلی تارگاُ در تخؼ ًؾزیات هصَب علوی ٍ پضٍّؾی تا اًتخاب گزٍُ 

 ًام ًؾزیِ تِ صفحِ اختصاصی آى ٍارد هی ؽَد.



 

در ایي صفحِ عالٍُ تز اطالعات کتاب ؽٌاختی ًؾزیِ، فْزعت ؽوارُ ّای هٌتؾز ؽذُ آى 

ارائِ ؽذُ کِ کارتز هی تَاًذ تا کلیک کزدى تز رٍی ؽوارُ هَرد ًظز تِ فْزعت هقاالت 

 هتي کاهل هقالِ را داًلَد ًوایذ.هٌتؾز ؽذُ در آى ؽوارُ دعتزعی پیذا کزدُ ٍ 

 


