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پایگاُ اطالعاتی اٍلشیخ تحت ٍب یک هٌثع تشای 

جؼتجَی آػاى اطالعات جضئی دستاسُ تیؾ اص 

ّضاس ًـشیِ ادٍاسی اص ّوِ اًَاع آى ؿاهل  033

هجالت داًـگاّی ٍ علوی، هجالت الکتشًٍیکی، 

عٌاٍیي داٍسی ؿذُ، هجالت عوَهی، سٍصًاهِ ّا، 

خثشًاهِ ّا ٍ هاًٌذ آى اػت. ایي پایگاُ تیؾ اص 

حَصُ هَضَعی سا پَؿؾ هی دّذ.  033

سکَسدّای اٍلشیخ ٍب ایي ًقاط دادُ ّا سا دس تش 

، ًاؿش، صتاى، هَضَع، (ISSN) هی گیشًذ: ؿاپا

پَؿؾ چکیذُ ًَیؼی ٍ ًوایِ ػاصی، پَؿؾ 

توام هتي پایگاُ اطالعاتی، فْشػت هٌذسجات، ٍ 

 .ًقذ ٍ تشػی ّای ًَؿتِ ؿذُ تَػط کتاتذاساى

 :شیوه های جستجو

 Basic) جستجوی ساده

Search):  ،جؼتجَ تش اػاع عٌَاىISSN یا ،

یک اكطالح تشای یافتي طٍسًال ّا ٍ ػایش 

 .ًـشیات ادٍاسی

 Advanced) جؼتجَی پیـشفتِ

Search):  ،جؼتجَ تش اػاع عٌَاى، ًَع پیایٌذ

ٍضعیت پیایٌذ، ًَع هحتَا، صتاى هتي، ًاؿش، 

هَضَع )کلیذٍاطُ(، هَضَع )تطَس دقیق ٍ خاف(

، ٍیظگی کلیذی ٍ تشجؼتِ، ػایش ٍیظگی ّا، 

ISSN ًُام حقیقی )ؿخق(، کلیذٍاطُ، ؿواس ،

سدُ دیَیی، ؿواسُ سدُ کٌگشُ، ؿٌاػاگش ؿؾ 

 سقوی هجلِ یا هجوَعِ هقاالت ّوایؾ

(CODEN) ،ػال ؿشٍع ًـش، ػال پایاى ًـش ،

تیشاط، ًَع تیشاط، قالة ٍ فشهت پیایٌذ، ٍضعیت 

ًـش، هحل ًـش، خذهات چکیذُ ًَیؼی ٍ ًوایِ 

ػاصی، کاسگضاس آًالیي، دٍسُ اًتـاس، کـَس ًـشیِ، 

 .ًَع قیوت گزاسی، ٍ خذهات تحَیل هذسک

 :كفحِ ًتایج جؼتجَ

پغ اص اًجام جؼتجَ، كفحِ ًتایج تذػت آهذُ 

 :اطالعات صیش سا دس تش هی گیشد

 ِؿاهل عٌَاى، ؿاپا، ًاؿش،  :تَكیفات پای

کـَس، ٍضعیت ًـش، دٍسُ اًتـاس، صتاى هتي، 

ٍضعیت داٍسی، ًوایِ ػاصی ؿذُ ٍ چکیذُ 

ًَیؼی ؿذُ، ًَع پیایٌذ، ًَع هحتَا، قالة، ٍب 

 .ػایت، هعشفی ٍ تَكیف پیایٌذ

 ؿاهل هَضَع ٍ  :طثقِ تٌذی ّای هَضَعی

 .سدُ دیَیی

 

 
 
 
 

 ؿاهل ٍیظگی ّای  :جضئیات اضافی پیایٌذ

 .ًاؿشاى  تشجؼتِ، ػایش ٍیظگی ّا، ٍیشاػتاساى، ٍ

 جضئیات تاسیخچِ پیایٌذ 

 ؿاهل ًام، آدسع،  :ًاؿش ٍ جضئیات ػفاسؽ

 .تلفي، فاکغ، ٍب ػایت ٍ ایوی ًاؿش

 ؿاهل فْشػتی اص  :دػتشع پزیشی آًالیي

کاسگضاساى ٍ فشاّن کٌٌذگاى کِ اهکاى دػتشػی 

 .تِ پیایٌذ سا هْیا هی کٌٌذ  پیَػتِ

  ِپایگاُ ّای اطالعاتی چکیذُ ًَیؼی ٍ ًوای

 ػاصی

 هٌاتع چکیذُ ًَیؼی ٍ ًوایِ ػاصی 

ػایش دػتشع پزیشی ّا هاًٌذ خذهات تحححَیحل    

 هذسک
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