
 

 سامانه مدیریت نشریات علمی سینا وبامکانات و ویژگیهای برخی 

 

 این ست.ا علمی نشریات مدیریت یکپارچه سامانه دانش، پردازشگر شریف شرکت افزارهای نرم مهمترین از یکی
 انجام به را لمیع نشریات الکترونیکی انتشار و آراییصفحه ویراستاری، ارزیابی، دریافت، فرآیندهای تمامی سامانه

 این است. کشور علمی نشریه 0011 از بیش ادهاستف مورد اکنون هم علمی نشریات مدیریت سامانه رساند.می
 رشد زمرک در شرکت این استقرار دوره در علمی پژوهشهای در اطالعات فناوری از بهینه استفاده منظور به سامانه

 باز متن زارهایافنرم از استفاده با سامانه این شد. سازیپیاده و طراحی شریف صنعتی دانشگاه پیشرفته فناوریهای
 توجهی ابلق تعداد استفاده مورد اکنون هم و شده سازیپیاده و طراحی المللیبین معتبر مجالت استاندارد سبراسا و

 .است دانشگاهی و پژوهشی علمی نشریات از

 

 به االتمق ارسال سیستم انگلیسی، و فارسی زبان دو به مجالت سایت طراحی سامانه، این ویژگی مهمترین از

 .باشدمی مجالت الکترونیکی انتشار و مقاالت ریداو سیستم و آنالین صورت

 

 :است زیر شرح به سیناوب امکانات و ها ویژگی برخی

 یانگلیس و فارسی زبان دو به مجالت برای سایت طراحی کلی امکانات و های ویژگی- 

 نآنالی صورت به مقاالت ارسال و سیستم در نویسندگان عضویت امکان- 

 نآنالی صورت به داوران به مقاالت ارسال- 

 تمجال الکترونیکی انتشار- 

 همقال هر برای الکترونیکی پرونده ایجاد و مقاالت با مرتبط رویدادهای و وقایع تمام خودکار ثبت- 

 فمختل هایفصلنامه در شده منتشر و انتشار آماده مقاالت فهرست ارائه- 

 هشد منتشر تمقاال در پیشرفته و ساده جستجوی- 

 هشد منتشر مقاالت XML و RSS خروجی- 

 هشد تعریف موضوعات اساس بر و نشریه نسخه و شماره اساس بر مقاالت به آسان دسترسی- 

 تمقاال و نویسندگان اطالعات بانک ایجاد- 

 نداورا هیأت اعضای و نشریه معرفی- 

 تمجال کامل متن و چکیده نمایش و سازی نمایه قابلیت- 

  alert (email(ارجاع هر از پس ایمیل خودکار سالار- 

 همجل گذشته های شماره خودکار آرشیوسازی- 

 هنویسند سوی از مقاله نهایی تأیید و مقاالت بازنگری جدید، مقاله ارسال- 



 

 همقال بررسی وضعیت از اطالع- 

 رشاانت برای نیاز مورد مراحل انجام و نویسنده توسط شده بازنویسی نسخه ارسال- 

 ،تخصصی دبیر به سردبیر توسط مقاالت ارسال امکان- 

 رداو یا تحریریه هیئت اعضای با مشورت امکان- 

 تمقاال بررسی وضعیت آخرین مشاهده- 

 یفن / ادبی ویراستار به مقاالت ارسال- 

 تمقاال وضعیت با رابطه در گیریتصمیم- 

 تمقاال وضعیت اساس بر گزارشگیری- 

 همقال نویسنده به داوران اتنظر ارسال امکان- 

 رسردبی نظر الکترونیکی ثبت- 

 هنویسند یا داور به ارسال و پیوست فایل انواع الحاق امکان- 

 یتخصص دبیر توسط مقاالت ارزیابی امکان- 

 تمقاال اولیه ارزیابی- 

 همجل تنظیمات انجام- 

 اهنامه متن تغییر قابلیت- 

 یداور هایفرم طراحی قابلیت- 

 هنویسند مشخصات و تعهدنامه هایفرم طراحی قابلیت- 

 یدسترس سطوح اساس بر کاربران مشخصات و نام مشاهده- 

 هسامان کاربران نقش تعیین-  

 
 دکنی کلیک زیر پیوندهای روی نشریات های سامانه برخی نمونه مشاهده برای

 بسیناو علمی نشریات الفبایی فهرست

  موسسات و دانشگاهها نشریات

  

http://sinaweb.net/page_281.html
http://sinaweb.net/page_280.html
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