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رز گتری ذپلیگلهذمرجغذوذ الیشگلهذد ئایذ شریلتذ.ذ

 کشا 

تاسطذرخشذخصاصیذتالسایا ذذذذذ8911د ذسلخذ

ذ وهاالذذذذذذذذشذذتلذد ذصنؼتذ اپل ذ طالع ذآ   سل ای

ذوذذذذ پلیگلایذرر  ذمؼرفیذوذػرضهذمطباػلتذػلاای

تخصصیذکشا ذوذ رز   ذ  اگشلذرر  ذپژواشگر  ذ

  ی ذمرهذوذرامذرلشذ.ذذ

از اّذاف هگیراى پَضص ّوِ ًطریات کطَر است. اها با تَجِ بِ هحذٍدیت اهکاًات ٍ گرایص اصلی سایت بِ عٌَاى یک سایت هرجع  

ضَد ٍ در هَرد هجالت عوَهی ٍ ًطریات خبری تٌْا بِ درج   در حال حاضر خذهات کاهل بِ ًطریات علوی ٍ تخصصی ارایِ هی

کٌذ.  ضٌاسٌاهِ آًْا بسٌذُ هی  

عٌَاى هجلِ علوی ٍ تخصصی در هَضَعات هختلف در ایي پایگاُ گردآٍری  0333ّن اکٌَى ًیس با ّوراّی هذیراى ًطریات، بیص از 

اًذ کِ اطالعات، فْرست هٌذرجات ٍ هتي بسیاری از هقاالت آًْا با خذهات هتعذد ٍ هتٌَع در دسترس کاربراى هگیراى است.  ضذُ   

بسیاری از خذهات هگیراى بِ صَرت رایگاى است اها دسترسی بِ هتي هقاالت ٍ برخی خذهات تکویلی با پرداخت حق اضتراک ساالًِ  

گیرد.  در اختیار کاربراى قرار هی  

ضًَذ با   بسیاری از  هجالت علوی ٍ تخصصی کطَر کِ بِ صَرت ادٍاری ٍ با کسب هجَز از ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی هٌتطر هی

 ایي سایت ّوکاری هی کٌٌذ

گاُ از بَدجِ ٍ   ضایاى رکر است هگیراى کاهال هستقل ٍ خصَصی است ٍ بِ ّیچ سازهاى یا ًْاد دٍلتی ٍ عوَهی ٍابستِ ًیست ٍ ّیچ

است. ُ  اهکاًات دٍلتی ٍ عوَهی استفادُ ًکرد  

ضَد ٍ بخطی از حق اضتراک دریافتی ًیس بِ ًطریات  ّای ًگْذاری ٍ تَسعِ آى از حق اضتراک اعضای حقیقی ٍ حقَقی تاهیي هی ّسیٌِ

 عضَ پرداخت هی گردد.

ّا هی تَاًٌذ با پرداخت حق اضتراک ساالًِ اهکاى دسترسی آساى ّوِ کاربراى ضبکِ   ّا، ادارات ٍ سازهاى هراکس آهَزش عالی، کتابخاًِ

 داخلی خَد بِ هٌابع ایي پایگاُ را فراّن ًوایٌذ تا ایطاى بذٍى ًیاز بِ ثبت ًام ٍ پرداخت حق اضتراک از هٌابع ایي سایت هرجِ استفادُ

 کٌٌذ.
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 .. کتبثخبًِ ثرگسار گردیذ

magiran 
 . فْرظت هجالت1

ایي ثخش ثِ چْبر قعوت: فْرظت هَضَػی، فهْهرظهت    

الفجبیی، هجالت پصٍّشی ٍ ًشریبت داًشگبّی تقعهیهن   

شَد؛ ثِ ػٌَاى ًوًَِ، کبرثر ثب ٍرٍد ثِ قعوت هَضَػی  هی

تَاًذ ثر اظبض هَضَع هذ ًظر خَیش، هجالت هَجهَد   هی

تَاى ثب اظتفبدُ از حرف اٍل  را ثیبثذ. در قعوت الفجبیی هی 

 هجلِ دلخَاُ، آى را یبفتِ ٍ اظتفبدُ ًوَد.

 . هؼرفی هجالت4

ای از هجالت هَجَد در پبیگبُ را ثهِ   ایي ثخش، شٌبظٌبهِ

ِ  کبرثر ارائِ هی ای را ثهرای     ًوبیذ. ٌّگبهی کِ کبرثر ًشری

ای از آى      کٌذ، شٌبظٌبهِ هشبّذُ اًتخبة یب جعتجَ هی

هجلِ چَى: هذیر هعئَل، ظردثیر، هحل اًتهشهبر، دٍرُ      

اًتشبر، ًشبًی ٍ تلفي دفتر ًشریِ ٍ قیوت ًشهریهِ را       

 تَاًذ هشبّذُ ًوبیذ.  هی

 . هشبّذُ هقبالت3

تریي قعوت پبیگهبُ هه       ثب ٍرٍد ثِ ایي ثخش کِ اصلی

تَاى هقبلِ ههَرد ًهظهر را           شَد، هی ایراى هحعَة هی

تَاًهذ ههتهي       جعتجَ ًوَد. کبرثر در صَرت ػضَیت هی 

 هشبّذُ یب داًلَد کٌذ. htmlیب  pdfهقبلِ را ثِ صَرت 
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 1011فْرظت هطبلت ٍ چکیذُ ثیهش از        در ایي پبیگبُ،

ػٌَاى ًشریِ ػلوی ٍ تخصصی کشَر درج شذُ تب هراجؼِ 

راحتی ثتَاًذ در هیبى هطبلت هعتٌذ ٍ قهبثهل        کٌٌذُ ثِ

اظتفبدُ جعتجَ کٌذ ٍ هرجغ هقبالت هَرد ًیبز خهَد را    

 ثیبثذ. 

 . راٌّوب0

اظت  «راٌّوب»ّبی ایي پبیگبُ، قعوت  از دیگر ثخش

ّبیی چهَى: درثهبرُ         کِ اطالػبتی در هَرد قعوت

پبیگبُ، جعتجَی ًشریبت، خریذ اشتراک طهالیهی،   

ًحَُ دظترظی ثِ هتي، ًحَُ پرداخت ثِ ظبیهت ٍ    

 کٌذ. را ارائِ هی RSSخذهبت 

 . جعتج6َ

تر  ًوبیذ کِ ظریغ ثِ کبرثر کوک هی «جعتجَ»ثخش 

ثِ هطبلت، ػٌَاى، ًشریبت ٍ شٌبظٌبهِ ًشهریهبت     

 هَرد ًظر خَیش دظت یبثذ.

 . ثریذُ جرایذ7

تَاى ثب هؼرفی پعت الکترًٍیکهی   در ایي قعوت هی

پط از ػضَیهت   خَد، از خذهبت آى اظتفبدُ کرد.  

تَاى کلهیهذٍاشگهبى ٍ       در پبیگبُ ه  ایراى هی

اػالم ًوَد. ّهر رٍز       ػجبرات دلخَاُ را ثِ پبیگبُ

،    ّبی اًتخبثی در پبیگبُ ثؼذ از درج هتي رٍزًبهِ

هتي کبهل آًْب جعتجَ شذُ ٍ ػٌبٍیي هقبالت ٍ 

اخجبری کِ حبٍی کلوبت هَرد ًظر شوب ثبشهٌهذ،   

تٌظین شذُ ٍ ثِ ًشبًی ایهوهیهل آى ارظهبل         

 گردًذ. . هی

 . ًشریبت هَرد ػالقِ هي8

جَیی در ٍقت هخهبطهت    ایي ثخش جْت صرفِ

ایجبد شذُ اظت. کبرثر ثِ کوک ایهي اههکهبى       

تَاًذ در ٍقت ثعیبر کَتبُ ثِ هطبلت خَیهش   هی

 دظت یبثذ.


