برخی امکانات و ویژگیهای سامانه مدیریت نشریات علمی سینا وب
یکی از مهمترین نرم افزارهای شرکت شریف پردازشگر دانش ،سامانه یکپارچه مدیریت نشریات علمی است .این
سامانه تمامی فرآیندهای دریافت ،ارزیابی ،ویراستاری ،صفحهآرایی و انتشار الکترونیکی نشریات علمی را به انجام
میرساند .سامانه مدیریت نشریات علمی هم اکنون مورد استفاده بیش از  0011نشریه علمی کشور است .این
سامانه به منظور استفاده بهینه از فناوری اطالعات در پژوهشهای علمی در دوره استقرار این شرکت در مرکز رشد
فناوریهای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف طراحی و پیادهسازی شد .این سامانه با استفاده از نرمافزارهای متن باز
و براساس استاندارد مجالت معتبر بینالمللی طراحی و پیادهسازی شده و هم اکنون مورد استفاده تعداد قابل توجهی
از نشریات علمی پژوهشی و دانشگاهی است.
از مهمترین ویژگی این سامانه ،طراحی سایت مجالت به دو زبان فارسی و انگلیسی ،سیستم ارسال مقاالت به
صورت آنالین و سیستم داوری مقاالت و انتشار الکترونیکی مجالت میباشد.
برخی ویژگی ها و امکانات سیناوب به شرح زیر است:
ویژگی های و امکانات کلی طراحی سایت برای مجالت به دو زبان فارسی و انگلیسیامکان عضویت نویسندگان در سیستم و ارسال مقاالت به صورت آنالینارسال مقاالت به داوران به صورت آنالینانتشار الکترونیکی مجالتثبت خودکار تمام وقایع و رویدادهای مرتبط با مقاالت و ایجاد پرونده الکترونیکی برای هر مقالهارائه فهرست مقاالت آماده انتشار و منتشر شده در فصلنامههای مختلفجستجوی ساده و پیشرفته در مقاالت منتشر شدهخروجی  RSSو  XMLمقاالت منتشر شدهدسترسی آسان به مقاالت بر اساس شماره و نسخه نشریه و بر اساس موضوعات تعریف شدهایجاد بانک اطالعات نویسندگان و مقاالتمعرفی نشریه و اعضای هیأت داورانقابلیت نمایه سازی و نمایش چکیده و متن کامل مجالتارسال خودکار ایمیل پس از هر ارجاع)(email alertآرشیوسازی خودکار شماره های گذشته مجله-ارسال مقاله جدید ،بازنگری مقاالت و تأیید نهایی مقاله از سوی نویسنده

اطالع از وضعیت بررسی مقالهارسال نسخه بازنویسی شده توسط نویسنده و انجام مراحل مورد نیاز برای انتشارامکان ارسال مقاالت توسط سردبیر به دبیر تخصصی،امکان مشورت با اعضای هیئت تحریریه یا داورمشاهده آخرین وضعیت بررسی مقاالتارسال مقاالت به ویراستار ادبی  /فنیتصمیمگیری در رابطه با وضعیت مقاالتگزارشگیری بر اساس وضعیت مقاالتامکان ارسال نظرات داوران به نویسنده مقالهثبت الکترونیکی نظر سردبیرامکان الحاق انواع فایل پیوست و ارسال به داور یا نویسندهامکان ارزیابی مقاالت توسط دبیر تخصصیارزیابی اولیه مقاالتانجام تنظیمات مجلهقابلیت تغییر متن نامههاقابلیت طراحی فرمهای داوریقابلیت طراحی فرمهای تعهدنامه و مشخصات نویسندهمشاهده نام و مشخصات کاربران بر اساس سطوح دسترسیتعیین نقش کاربران سامانهبرای مشاهده نمونه برخی سامانه های نشریات روی پیوندهای زیر کلیک کنید
فهرست الفبایی نشریات علمی سیناوب
نشریات دانشگاهها و موسسات
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