همایشهای معتبر ISC

ســامانه همایشهــای معتبــر  ISCبــا نمایهســازی
همایشهــا و مقــاالت آنهــا بــه رشــد شــبکه علمــی کشــور
و تقویــت ارتبــاط دانشــگاه و نیازهــای جامعــه میپــردازد.
مدیریــت متمرکــز اطالعــات کنفرانسهــای علمــی ایــران،
تســهیل دسترســی بــه مقــاالت کنفرانسهــای علمــی
کشــور ،درج انبــوه مقــاالت همایــش بــه طــور ســریع و
آســان ،کاهــش یــا حــذف هزینههــای غیرضــروری
چــاپ و توزیــع مجموعــه مقــاالت کنفرانسهــا در ســطح
کشــور ،ســاماندهی برونــداد همایشهــا بــا تقویــت چرخــه
مدیریــت دانــش در کشــور ،تقویــت ارتبــاط دانشــگاه و
نیازهــای جامعــه و اطــاع رســانی در مــورد همایشهــای
نامعتبــر و فاقــد مجــوز اهــداف اساســی ایــن محصــول
محســوب میگردنــد.
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نمایــه اســتنادی علــوم ایــران ،ارتبــاط مــدارک علمــی را ارزیابــی نمــوده و

دانشــمندان هســته ،مقــاالت پراســتناد و موضوعــات موثــر و برتــر در هــر حــوزه علمــی،

امــکان بررســی ،تغییــر در ایدههــای علمــی ،فرضیــات ،روشهــا و ابــزار را

ســهم هریــک از رشــتههای موضوعــی در تولیــدات علمــی دانشــگاهها ،موسســات و

فراهــم م ـیآورد .ایــن ابــزار بــا ارائــه اطالعــات کتابشــناختی نشــریات و

دانشــمندان همــکاری کننــده در تولیــد علــم در داخــل و خــارج از کشــور و تعییــن میزان

نویســندگان اســتناددهنده و مــورد اســتناد بــه ترســیم ســاختار علــم جهــان

اثرپذیــری و اثــر گــذاری رشــتهها بــر یکدیگــر و تــداوم زمانــی اســتنادها بــه کار مـیرود.

اســام میپــردازد .ایــن ابــزار بــه زبانهــای فارســی ،انگلیســی و عربــی

ایــن محصــول امــکان جســتجو براســاس نــام نویســنده ،نــام منبــع ،موضــوع ،بســامد

طراحــی شــده اســت و جهــت آشــکار ســازی الگوهــا و جریانــات علمــی،

اســتنادها ،تعــداد ارجاعــات ،تاریــخ آخریــن انتشــار را فراهــم آورده و نمــودار کامــل

حوزههــای نوظهــور ،شناســایی محققــان ،موسســات و نشــریات پیشــرو،

نتایــج ،مــدارک تمــام متــن و اطالعــات جامــع کتابشــناختی را ارائــه مینمایــد.
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هــدف از راهانــدازی ســامانه بارگــذاری ســریع اطالعــات مجــات،

کاربرپســند بــرای بارگــذاری ،انتقــال ســریع دورههــا و شــمارههای مختلــف

ایجــاد بســتری مناســب جهــت نمایهســازی ســریع تــر مجلههــا و

نشــریات از سرتاســر کشــورهای اســامی بــه  ISCو بارگــذاری مقــاالت تمــام متــن

همچنیــن افــزودن مقــاالت بــه گنجینــهی مقــاالت  ISCمیباشــد.

در فرمــت  XMLو  PDFمــی باشــد.

ایــن محصــول جهــت بارگــذاری و ارســال ســریع دورههــا و شــمارههای
مختلــف نشــریات بــه  ISCبــدون نیــاز بــه پســت نســخه چاپــی بــه
کار بــرده میشــود .هــدف ایــن محصــول فراهــمآوردن سیســتمی
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