
 
0 

 
 موسسه نسیم ایمان  

 معرفی امکانات

1396پاییز   

 



 
1 

SciFinder 
 ی پیشرفتهجستجو تخصصیابزار ترین ترین و کاملمعتبر

  در جهان شیمی دانش بهو وابسته  مربوطرای تمامی مباحث و موضوعات ب
 

 SciFinderمعرفی 
SciFinder تمام ترکیبات شیمیایی ساده، شامل)شیمیایی ترکیبات  پیرامون تمامیجستجو  ابزار ترینکاملو  معتبرترین 

، مستندات های تخصصیژورنالمقاالت  ،های شیمیاییواکنش ،(..  و . هامخلوط واکنش ،هاترکیبات دارویی، پلیمرها،کمپلکس

 پایهبرمنحصر به فرد  شود. این مجموعهارائه می  (ACS)انجمن شیمی امریکاتوسط  که باشدمی (Patents) ثبت اختراع

مشخصات مواد شیمیایی، با استفاده از  و Chemical Abstract Services (CAS) برگرفته از ترین اطالعات علمیکامل

 رموجود د علمی اطالعات کلیه پردازد.به جستجو می موضوعات مدارک علمی ثبت شدهو  اتمستندات ثبت اختراع، هاواکنش

CAS  و به تعاقب آن SciFinder  جستجو در محیط لذا  .شوندمیصورت روزانه به روزرسانی بهSciFinder  یک همواره

 اکتشافاتو آخرین دستیافته ها بروزترین  از بین ،باالترین سرعت ممکننهایت دقت و مبتنی بر  ؛جستجوی متعالی و بدون رقیب

ترین مجموعه ترین زمان ممکن، کاملدر کوتاههمواره این ابزار قدرتمند جستجو  نماید.را میسر می کامال تخصصیو فنآوری های 

 دهد.در اختیار کاربران قرار می یکپارچهی صورترا به تخصصی از اطالعات 
 

 از : عبارت استباشد قادر به ارائه آن می  SciFinderجستجوی قدرتمند ابزار اطالعاتی که ،بندی کلیدر یک جمع
 

 مواد شیمیایی مربوط به ت ااطالع

  میلیون عنوان ترکیب آلی و معدنی 117شامل بیش از 

  میلیون ترکیبات پروتئین و  66بیش ازDNA 

 های طیف هبینی شده ) از جملهای پیشها رکورد از شاخصو بیلیون  های تجربیمیلیون ها عنوان شاخص

CNMR, HNMR, X-Ray,  وIR ) 

 ها ها و حاللها، کاتالیزورها، واکنشگردسترسی جامع و کامل به اطالعات تجاری و قیمت واکنش دهنده 

  موجود در سراسر جهانمستندات ثبت اختراعات امکان بررسی هر ترکیب در 

  های معتبر سراسر دنیاسایتها و وب ، ژورنالاتمستندات ثبت اختراعاطالعات کامل ترکیبات موجود در 

   ترکیب شیمیایی جدید بصورت روزانه 000/15معرفی نزدیک به 

 

 های شیمیایی اطالعات مربوط به واکنش

  مستندات ثبت اختراعات ها وژورنال ، ایای و چند مرحلهمیلیون واکنش شیمیایی یک مرحله 76بیش از شامل 

 هاتحلیل آنهای پلیمری و تجزیه و امکان جستجوی واکنش 

 ها)زمان، دما، فشار، بازده و ....(، کاتالیزورها و حالل های شیمیاییسازی شرایط واکنشبهینه 

 میالدی تا حال حاضر 1840های شیمیایی از سال پوشش دهی واکنش 

  ای بصورت روزانهواکنش شیمیایی یک یا چند مرحله 000/30معرفی نزدیک به 
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 اطالعات مربوط به مراجع علمی 

  هزاران عنوان ژورنال نمایه شده از شاملCAplus یکی از دیتابیس(هایCAS و با محتوای مراجع ژورنال )ها

MEDLINE 

  های های مقاالت، بازبینیها، چکیدهها، پایان نامه، ژورنالمستندات ثبت اختراعاتاطالعات جمع آوری شده از

 های معتبر و ....سایتها، وب علمی، کتاب

 بیوشیمی، شیمی کاربردی، شیمی فیزیک، زیست ، تجزیهمحتویات با پوشش موضوعی شیمی آلی و معدنی ،

  . . . و ،کشاورزیم موادل، عشیمی شناسی، شیمی دارویی، داروسازی ، مهندسی

  میالدی 1800در بردارنده اطالعات کتابشناختی از سال 

  مرجع جدید بصورت روزانه 000/5ارائه بیش از 

 

ترکیبات  Total Synthesis و ها رسم توالی واکنششامل محیطی فوق العاده پویا و هوشمند برای  این مجموعه

بندی اطالعات بازیابی شده را های تخصصی جستجو امکان طبقهبا استفاده از ابزار SciFinder باشد. همچنین می شیمیایی

  آورد.فراهم می

 

 

 SciFinderبررسی آماری 
 Scifinder اعم از بیوشیمی،  ،های علم شیمی در سراسرجهاننه تنها به شیمی کالسیک بلکه به تمامی حوزه

همچنین شیمی آلی، تجزیه، معدنی، شیمی  ها وشیمی کاربردی، شیمی ماکرومولکولشیمی دارویی، داروسازی، 

 تعلق دارد. و سایر علوم وابسته کشاورزی ، علم مواد وفیزیک

  ها ها وکتابها، کنفرانس، پایان نامهمستندات ثبت اختراعات از علم شیمی و حوزه های وابسته به آن در  %30بیش از

 فراهم شده است.  SciFinderوجود دارند که این دسترسی نیز به کمک 

  شوند و عدم دسترسی به این حجم از منتشر نمیاز علم شیمی و حوزه های وابسته، به زبان انگلیسی  %35حدود

بوده   %25حدود  2000. این عدد در سال نمایداطالعات میتواند ضرر جبران ناپذیری را به تولید علم در کشور وارد 

)زبان های چینی،  نیز رسیده است. این حجم عظیم اطالعات 2017در سال  %35درصدی به حدود  10که با رشد 

 د.نباشقابل جستجو و بررسی می SciFinderروسی( به کمک ابزار جستجو  ژاپنی، فرانسوی، آلمانی و

  پایگاه ثبت اختراع در  63اطالعات علمی در حوزه شیمی توسطCAS 25د که این تعداد نشوثبت و بررسی می% 

ثبت مستندات را قادر به دسترسی به متن کامل  SciFinderباشد. همین امر بیشتر از دیگر ابزارهای جستجو می

 است. نیز نموده اختراعات

  امروزهCAS  به عنوان هسته اصلی ابزار جستجوSciFinder صنایع دارویی و سازمان ، در بین شرکت های شیمیایی

 شود.شناخته می پایگاه علمی به عنوان جامع ترین و معتبر ترین و خصوصی سراسر جهان های دولتی

  25از  کمپانی 24 ،بین المللی داروسازیبرتر کمپانی  50از  کمپانی 48دانشگاه برتر جهان،  100تمامیاستفاده 

، SciFinderاز  مواد شیمیاییتولید کننده  برتر کمپانی 50از  کمپانی 47 و همچنین المللیبینکمپانی بیوتکنولوژی 

 باشد.میدر پیشبرد علم و صنعت جهان امروز پیشرفته این ابزار جستجو  اهمیت و جایگاه حقیقینشان دهنده 
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پایان نامه ها کنفرانس ها گزارشاتکتاب ها

 می شود نعلم شیمی منحصرا در ژورنال ها منتشر 

 مستندات

 مجالت علمی ثبت اختراع

ژاپنی

آلمانی روسی فرانسوی اسپانیایی

انتشار اطالعات علمی منحصرا به زبان انگلیسی نیست 

 انگلیسی چینی
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برترین سازمان 
های پژوهشی در 

 هند
 

 SciFinder توسطاستفاده قرار میگیرد  مورد . . . 

 بزرگترین کنسرسیوم ها در
 آسیا، اروپا،

امریکا التین و امریکا  
 شمالی

دانشگاه  100تمامی
 برتر جهان

 50از  کمپانی 47
تولید کننده  کمپانی  

 مواد شیمیایی
 50از  کمپانی 48

برتر کمپانی 
بین  داروسازی
برترین سازمان  المللی

های پژوهشی در 
 چین

 

ن های دولتی ابرترین سازم
 در ایاالت متحده امریکا

  کمپانی 24

کمپانی  25از 
-بینبیوتکنولوژی 

 المللی

- Genetic Engineering & Biotechnology News 

 :منابع 
- The Academic Ranking of World Universities 

- Chemical & Engineering News 

- PharmaExec.com 

میلیون ترکیب  117بیش از 

  آلی و معدنی

میلیون  66بیش از 

ترکیبات پروتئین و 

DNA 

میلیون  44بیش از 

 مستندات ثبت اختراع
پایگاه ثبت  63

 CASاختراع در 

میلیون 76بیش از   

 واکنش شیمیایی 

 ایو چند مرحله یک 

  اطالعات موجود درSciFinder 
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 SciFinder اطالعات قابل دریافت از نمونه ای از 
 

بسیار جامع و متنوع می باشد، به منظور آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با  SciFinderبا توجه به اینکه اطالعات علمی قابل حصول از ابزار 

 Substance Searchingبا توجه به جستجو نام هر ترکیب در بخش  به تعریف و توضیح بخشی از اطالعات قابل بازیابیاین محیط، 

بسیار جامع تر و فراگیرتر از نمونه نتایج  جستجو ار. بدیهی است اطالعات بدست آمده از این ابزخته شده استمورد موضوعی پردا 9در قالب 

همانگونه که مستحضر هستید، دسترسی به تمامی اطالعات شیمیایی و سنتزی ترکیبات مشکل بوده و . مورد بررسی می باشد

موارد ها، سنتز ترکیب و دیگر مشخصات آزمایشگاهی آن نیازمند صرف زمانی طوالنی و یا در برخی ها، واکنشبررسی طیف

میتوان  SciFinderدسترسی به این اطالعات غیر ممکن است. این در حالی است که با یک بار جستجوی نام ترکیب در محیط 

 در زمان بسیار اندک، کلیه اطالعات الزم را به صورت یکپارچه مشاهده نمود.

 می باشد SciFinderها روش برای بازیابی اطالعات علمی مورد نیازدر محیط این شیوه جستجو یکی از ده
 

جرم مولکولی، نقطه ذوب،  CAS (CAS Registry Number،)شناسه پذیرفته شده جهانی  -1

 جوش، چگالی، اسیدیته ترکیب نقط

 

 ( Experimental Propertiesخواص آزمایشگاهی )  -2

 ( Biological Propertiesخواص بیولوژیکی ) ( 2-1

 (، نیمه عمر و ... LD50  مرگ و میر )مصرف منجر به متوسط دوز خواص بیولوژیکی ترکیب شامل 
 

 (  Chemical Properties خواص شیمیایی )( 2-2

  خواص شیمیایی شامل انحالل پذیری، قدرت اسیدیته و ...
 

 (  Lipinski Properties لیپینسکی ) خواص( 2-3

 گانه لیپینسکی  5 قواعدمربوط به  ترکیباتدارویی خواص 
 

 ( Structure Related Properties خواص مرتبط با ساختار ) ( 2-4

، الگوی پراش پرتو ایکس و ...ترکیب همچون ساختار کریستالی خواصی  
 

 ( Thermal Properties خواص گرمایی )( 2-5

و ... خواصی همچون نقطه ذوب  
 

 ( Spectra Properties طیف های شیمیایی )( 2-6

 و طیف جرمی UV-Visibleترکیب، طیف  IR، طیف NMRطیف های هیدروژن و کربن 
 

 ( Predicted Propertiesبینی شده ) خواص پیش -3

شامل خواص بیولوژیکی، شیمیایی، چگالی، قواعد لیپینسکی، طیف  SciFinder ابزار جستجوی بینی شده درخواص پیش

گزارش نشده  تجربی برخی از این ویژگی ها بصورتباشد. حال چنانچه ترکیب میهای ترکیب و خواص مربوط به ساختار 

 Advanced Chemistry Developmentافزارنرمتکنولوژی  بهره گیری ازبا  بزار جستجوااین  د،نباش

(ACD/Labs) Software V11.02 (© 1994-2017 ACD/Labs) بینی و ارائه این ویژگی ها را پیش بصورتی یکپارچه

 باشد.میبسیار حائز اهمیت  ی جستجوهاصرفه جویی زمانظ از لحااین مهم  روشن است که نماید.می
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  (Regulatory Information )   تنظیم اطالعات ثبت شده -4

 لذا ،دباشمیمتفاوت  از مواردبسیاری در یمیایی در صنایع کشورهای گوناگون فرمت ثبت اطالعات شبا عنایت به اینکه 

SciFinder  در اختصاصی آن ت ختصامم و نا از طریق موضوعبرای هر  بت شدهاطالعات ثتنظیم قادر است نسبت به

 ییک دستیابی یکپارچه به  تمام نماید کهمیرا قادر  SciFinder این ویژگی منحصر به فرد، اقدام نماید. جهان سراسر

شامل  عموماسازی اطالعات در یک محیط واحد فراهم نماید. انواع همسان نمودن و یکسانرا اطالعات گزارش شده 

Regulatory Synonyms ،Regulatory Overview by Country، Regulatory List Number  و

Regulatory Inventory  باشدمی. 
 

 ( Bioactivity Indicatorsای زیستی ) هشاخص  -5

 ترکیب شامل عوامل ضد باکتری، ضد میکروبی، ضد افسردگی و ...بررسی شاخص های زیستی 
 

 ( Target Indicatorsشاخص های هدف )  -6

 ترکیب به عنوان خواص میکروبی، آنزیمی و ... بررسی
 

 ( CAS Roleنقش ثبت شده در ترکیب )  -7

  CASثبت شده در نقش بر اساس  اسناد و مراجع علمی در هر ترکیب بررسی و دسته بندی
 

 (  Synthesis) سنتز ترکیب -8

 بررسی سنتز هر ترکیب و مقایسه واکنش ها جهت انتخاب دقیق تر توالی
 

 " Sciplanner "نش کرسم توالی واپویا محیط  -9

رسم توالی واکنش، بررسی دسترسی تجاری، اطالعات تکمیلی جهت انجام مجدد واکنش، بررسی  محیطی پویا جهت

 یبه صورت مگیهکه  تر اطالعاتبهتر و گویا و نشر ذخیرهبا قابلیت تعیین توالی به منظور  .. اسناد و رفرنس ها و .

  پذیرند.صورت می و در یک محیط واحد پارچهیک

 

SciFinder  در بخشی به نامCA Section  بخش جداگانه طبقه بندی کرده است که این  80اطالعات علمی را در

گروه کلی شامل  5اطالعات برای هرسند یا ترکیب، قابل تجزیه تحلیل و ارزیابی است. این طبقه بندی در قالب 

 است. شیمی فیزیک-تجزیه-معدنیشیمی و  شیمی کاربری،  شیمی ماکرومولکول ها، شیمی آلی، بیوشیمی

گروه اصلی قرار  5این گروه ها هریک شامل تعداد زیادی از رشته ها و زمینه های تخصصی گوناگون است که در 

 میگیرند.

 :به عنوان مثال این تقسیم بندی در گروه بیوشیمی به صورت زیر است

 داروسازی 

 شیمی دارویی 

 سم شناسی 

 ژنتیک 

 گیاه شناسی 

  تغذیه گیاهیکود، خاک و 

 

 ایمنی شناسی 

 علم تغذیه 

 بیوشیمی پستانداران و غیر پستانداران 

 هورمون های پستانداران 

 پاتولوژی پستانداران 

 و ... تاریخ علم، آموزش و مستند سازی در علم بیوشیمی 
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بوهیدرات کرشامل شیمی ترکیبات آلی فلزی، شیمی فیزیک آلی، شیمی این طبقه بندی همچنین در زمینه شیمی آلی 

 دهند..را تشکیل می تخصصی گروه 80 مجموعاهای متنوع دیگر است که ها و زمینهها، پروتئین ها و پپتید

SciFinder مهندسی شیمی و علم های تحقیق و پژوهش در رشته نقش مهمی را درجستجو در اسناد و پلیمر ها  با

 زیر است: روش مهم در جستجوی پلیمر ها به قرار 3ایفا میکند.مواد 
 

 جستجو با استفاده از فرمول مولکولی 

 هاتجو با استفاده از ساختار مونومرجس 

 جستجو با استفاده از ساختار های تکرارشونده 

 

های شیمی، مهندسی شیمی، علم مواد، درهمه زمینه های تحقیقاتی مرتبط با گروه SciFinderبه طور کلی 

 گیرد.مورد استفاده قرار میمهندسی معدن، بیوشیمی، کشاورزی، دامپزشکی، داروسازی، محیط زیست و ... 
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 موسسه نسیم ایمان
      021 -22646715تلفن:                 
 15875 – 7441صندوق پستی :  

 

info@NICSolutionCo.com  

mailto:info@NICSolutionCo.com

