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https://www.jstor.org/   پایگاهwwwjstororg   

ژورنال معتبر  056از  شیارزشمند و مجموعه مقاالت ب یکیکتاب الکترون 0666

 JSTORدر  یعلم

 

https://elmnet.ir/  پایگاه علم نت 

به گوگل اسکالر و  هیشب یکردیاست که با رو یفارس یعلم شگریجو کیعلم نت 

 هینما یها تیسا شگریجو نیشده است. ا یطراح یفارس یبا تمرکز بر اسناد علم

 رانداکیا کا،یلیوی، سSID.ir ،ensani.irنورمگز،  ران،یمانند مگ یکننده اسناد علم

کرده و در قالب  ندکسیرا ا یپژوهش یعلم اتینشر یاصل یها تیسا نیو همچن

 دهد. یپژوهشگران قرار م اریدر اخت کپارچهیو  یتخصص شگریجو کی

 

https://www.sid.ir/blog دانشگاهی جهاد پایگاه مرکز اطالعات علمی 

جامعیت و روزآمدی منابع موجود در آن مهمترین ویژگی و مزیت این پایگاه 

بوده و بر این اساس خدمات خود را به صورت فراگیر و در بخش های مختلف 

 به شرح ذیل به کاربران ارائه می دهد:

نمایه سازی مقاالت نشریات علمی پژوهشی کشور که از طریق کمیسیون  -

ت بهداشت نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات وزار

  درمان و آموزش پزشکی صاحب مجوز می شوند.

علمی دانشگاه  نشریات و اسالمی آزاد دانشگاه علمی نشریات مقاالت سازی نمایه -

  پیام نور

  رایگان صورت به مقاالت کامل متن و چکیده به دسترسی -

 منتشر های شماره به دسترسی با همراه مجزا صفحه در نشریه هر اطالعات ارائه -

  بعد به 0731 سال از شده
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  چکیده و نشریه مقاله، عنوان اساس بر نویسندگان و مقاالت جستجوی امکان -

  چکیده مقاالت محققان ایرانی در نشریات بین المللی سازی نمایه -

 ISI در شده نمایه ایرانی نشریات نمایه و معرفی -

http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx   کتابخانه ملی دیجیتال کتابخانه

 ملی ایران

 4هزار کتاب چاپی نفیس ،  05هزار نسخه خطی،  73هزار عکس تاریخی،  07با )

ه( برای همه هزار پایان نام 066هزار پرونده و  066هزار کتاب چاپ سنگی، 

 .اعضای کتابخانه ملی

شماره عضویت به عنوان شماره کاربری و کد ملی به عنوان پسورد. امکان )

عضویت دیجیتال کتابخانه ملی هم بدون محدودیت سنی و تحصیلی فراهم شده 

 (است

https://library.tebyan.net/ لی تبیانکتابخانه دیجیتا 

عربی  فارسی، زبان سه در را خود منبع 066.666 از بیش کتابخانه دیجیتالی تبیان

و انگلیسی به صورت رایگان به کاربران ارائه می دهد. مهمترین خدماتی که در 

، «پرسش از کتابدار» کتابخانه دیجیتالی تبیان به کاربران ارائه میشود عبارتند از 

نقدو »، «فیش برداری و یادداشت برداری»، «نارسال منابع توسط کاربرا»

اشتراک گذاری منابع با » ، «مرور الفبایی منابع» ، «بررسی منبع توسط کاربر

کتابخانه شخصی با قابلیت های مدیریت و سازماندهی منابع ارسالی و »، «کاربران

، همچنین کاربران از طریق انواع وسایل ارتباطی از جمله تلفن « مورد عالقه

مراه، تبلت، و تلویزیون های هوشمند می توانند براحتی از خدمات و منابع ه

 .کتابخانه استفاده نمایند

 

 

https://oatd.org/  پایگاهOpen Access Theses and Dissertations  

سراسر جهان هدف از ایجاد این پایگاه اطالعاتی جستجو در میان پایان نامه های 

دانشگاه و موسسات  0666است. در این پایگاه اطالعات پایان نامه ها از بیش از 

  .تحقیقاتی در سراسر دنیا قابل جستجو می باشد

https://www.sciencedirect.com/  پایگاه ساینس دایرکت 

. شوید خود کاربری حساب وارد باید ابتدا تبرای دانلود مقاله ساینس دایرک

کاربری اقدام نمایید. برای ثبت درخواست  منوی از نام ثبت و ورود برای

 علمی پایگاه به بایستی دانلود مقاله رایگان ساینس دایرکت، ابتدا

ScienceDirect  به آدرسsciencedirect.com مراجعه نمایید. 
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