
 

 

 

 کتابخاهن دادکشنه ادبیات و علوم انسانی
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 مفيد اطالعاتي پايگاههاي و ها سايتوب 

 :فارسي ادبيات و زبان رشته

                                     www.anjomanfarsi.ir                                                 فارسی ادبیات و زبان علمی انجمن

        Contemporarylit.ihcs.ac.ir                                                                     معاص پارسی ادبیات نشریه سایت

            literature.sinsweb.net-www.persian                              فارسی ادبیات تخصصی فصلنامه سایت    

 :فارسي ادبيات و زبان علمي انجمن مستقل پژوهشي علمي هاي مجله

 عربی و فارسی تطبیقی مطالعات  -   ادبی پژوهشهای

 :دانشگاهها با فارسي ادبيات و زبان علمي انجمن مشترک پژوهشي علمي هاي مجله

 زبان و ادب                                       پژوهی ادب

 بالغی و زبانی مطالعات                                  پایداری ادبیات

 تطبیقی ادبیات

 

 :عربي ادبيات و زبان رشته

 www.arabian.ir                                     (اآدابه و العربیه للغه االیرانیه علمیهال الجمعیه)عربی ادبیات و زبان ایرانی انجمن

 www.yarab.yabesh.ir                                         (مقاله عنوان هزار 053 -نامه پایان هزار03)عربی اطالعات پایگاه

 (الهدی بنت عالی آموزش موسسه به وابسته)عربی ادبیات و زبان پژوهشی علمی انجمن

                                                                                                           http://a-adabiyatearab.blog.ir 

 http://ikiuallsa.blog.ir                                                           عربی ادبیات و زبان دانشجویی علمی انجمن وبالگ

 www.alwarag.net                                                                                                    الوراق عربی کتابخانه

 http://zabanarabi94.blogfa.com                                              محقق عربی ادبیات و زبان علمی انجمن وبالگ

  www.iaall.iranjournals.ir/?lang=fa                                            عربی ادبیات و زبان ایرانی انجمن علمی مجله

http://www.anjomanfarsi.ir/
http://www.persian-literature.sinsweb.net/
http://www.iaall.iranjournals.ir/?lang=fa


 

 

 :عربي ادبيات و زبان رشته با مرتبط مجالت

 گیالن دانشگاه/ پژوهی ادب -2                                  تهران دانشگاه/ عربی ادب-1

 کرمان باهنر شهید دانشگاه/ تطبیقی ادبیات -4             کرمان باهنر شهید دانشگاه/ پایداری ادبیات-0

 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ الفارسی و بیالعر االدبین فی نقدیه اضاءات -6

 قم پردیس، تهران دانشگاه/ آدابها و العربیه اللغه -8         انسانی علوم پژوهشگاه/ االسالمیه الحضاره آفاق-7

 بهشتی شهید دانشگاه/ عربی ادب نقد پژوهشنامه-13       اصفهان دانشگاه/ آدابها و العربیه اللغه فی بحوث -9

 جیرفت واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ المعاصر االدب دراسات-12          تهران دانشگاه/ بالغت و ادبی نقد پژوهشنامه -11

 سمنان دانشگاه/آدابها و العربیه اللغه فی دراسات-14    مدرس تربیت دانشگاه/االنسانیه العلوم فی دراسات -10

 عربی ادبیات و زبان ایرانی انجمن/آدابها و العربیه للغه االیرانیه الجمعیه -15

 

 :تاريخ رشته

 www.ishistory.ir                                                                                                     تاریخ ایرانی انجمن

 http://journals.ishistory.ir تشیع تاریخ پژوهشنامه و اسالم تاریخ پژوهشنامه های نام به تاریخ ایرانی انجمن مجله دو

    www.historylib.com                                                                        ماسال و ایران تاریخ تخصصی کتابخانه

 www.jhr.ui.ac.ir                                                                                          تاریخی های هشپژو نشریه

 www.ithj.sbu.ac.ir                                                                                                    ایران تاریخ نشریه

           www.jhr.usb.ac.ir                                                                           اسالم و ایران تاریخی های پژوهش نشریه

 نمود مشاهده را شود مي برگزار آينده در که را تاريخ به مربوط هاي همايش تاريخ توان مي ياب کنفرانس سايت در     

Conferanceyab.ir/category/conferences/humanities/history 

 www.chistorys.ir                      (                                تاریخ ایرانی انجمن پژوهشنامه)فرهنگی تاریخ مطالعات نشریه

 www.hiq.bou.ac.ir                                                                                            اسالم تاریخ نشریه

 

http://www.historylib.com/
http://www.jhr.usb.ac.ir/


 

 

 :شناسي باستان رشته

 www.soia.org.ir                                                                                    ایران شناسی باستان علمی انجمن

 www.faravash.ir                                                              ایران شناسی باستان علمی انجمن المللی بین مجله

 http://nbsh.basu.ac.ir                                         (شناسی باستان نامه)ایران شناسی باستان های پزوهش نشریه

 www.islamicarc.journals.umz.ac.ir                                        اسالمی دوران شناسی باستان مطالعات نشریه

 http://jarcs.ut.ac.ir                                                                                  شناسی باستان مطالعات نشریه

 http://jra-tabrizau.ir                                                                                     سنجی انباست پژوهه نشریه

 http://www.anistor.gr                                             هنر تاریخ و شناسی باستان، تاریخ الکترونیک مجله سایت

 

 :فلسفه رشته

 http://isiphilosophy.com                                                                       اسالمی فلسفه المللی بین انجمن

 http://www.irip.ir                                                                          ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه

 www.iptra.ir                                                                                حکمت و فلسفه پژوهشگران ایرانی کانون

 www.anjoman-erfan.com                                                                     ایران اسالمی عرفان علمی انجمن

 http://mfalsafe.ir                                                                             اسالمی فلسفه تخصصی آموزش مرکز

 www.wph.atu.ac.ir                                                                                            فلسفه و حکمت نشریه

 www.jop.ut.ac.ir                                                                                          تهران دانشگاه فلسفه نشریه

 www.pfk.qom.ac.ir                                                                              کالمی فلسفی های پژوهش نشریه

، کتاب عنوان8333 از بيش کتابشناسي اطالعات شامل( 9831)فشرده لوح يك قالب در فلسفه اطالعاتي بانك

 و حکمت انجمن موسسه سفارش به فلسفه حوزه در تخصصي مجله 38 و نامه پايان عنوان189، مقاله عنوان0333

 .است شده منتشر "سبز زيتون "هنري فرهنگي موسسه توسط فلسفه



 

 

  :باستاني هاي زبان و فرهنگ

 www.azhyar.com                                                                                     آژیار باستان های زبان انجمن

 www.aclr.ir                                                                         باستانی های زبان و فرهنگ نامه پژوهش نشریه

 www.adabemahali.iauyasooj.ac.ir                                          زمین ایران محلی های زبان و ادبیات نشریه

 www.soia.org.ir                     ایران شناسی باستان علمی انجمن در ایران باستانی زبان آموزشی های دوره برگزاری

 www.majorin.ir/lessons                                                           باستانی های زبان آموزش آنالین های دوره

 /www.iranianlc.com/ancient-languagea                    آکسفورد ایران آموزشگاه در باستانی های زبان آموزش

   فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه در باستانی های زبان و فرهنگ دانشجویان و آموختگان دانش به مربوط صفحه

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/1996/ 

 

 :فارسي مقاالت براي مفيد علمي هاي سايت

    :علمی تمقاال جویندگان و محققین برای گوگل ویژه سرویس

http://scholar.google.com/advanced_scholar_search  

 www.magiran.com                                                                                         ایران نشریات اطالعات بانک

 www.irandoc.ir                                                                               ایران علمی مدارک و اطالعات پژوهشکده

 www.sid.ir                                                                                              دانشگاهی جهاد علمی بزرگ پایگاه

 (فارسی علمی اسناد بر تمرکز و اسکالر گوگل شبیه رویکردی با فارسی علمی جویشگر)نت علم

 www.ISC.gov.ir        علمی مقاله 60533 به دسترسی و اسالم جهان کشورهای معتبر مجالت لیست کننده منتشر پایگاه

 www.mydocument.ir                                                              (                        رایگان)فارسی مقاالت بانک

 www.seraj.ir                                                        (                              رایگان)اسالمی مقاالت اطالعات بانک

 http://tebyan.net                                                                                               تبیان اینترنتی کتابخانه  

http://scholar.google.com/advanced_scholar_search
http://scholar.google.com/advanced_scholar_search


 

 

 www.islamport.com                                                 (                                رایگان)الشامله موسوعه کتابخانه

 www.urbanity.ir                                                                                                       فارسی مقاالت سایت

 www.sharsaz.ir                                                                                                       فارسی مقاالت سایت

 

 :انگليسي مقاالت و کتب براي مفيد علمي هاي سايت

 www.questia مختلف های رشته در ژورنال و مقاله میلیون 0 و کتاب جلد هزار 73 از بیش دارای کوئستیا الکترونیکی کتابخانه

، تاریخ، فلسفه های رشته در آنالین صورت به آکسفورد انتشارات کتاب جلد هزار 2 از بیش متن شامل آکسفورد اطالعات بانک

 www.oxfordscholarship.com                                                                                                        ادبیات

      http://ebookee.org                                                                                     انگلیسی های کتاب رایگان دانلود

 http://www.freebookspot.es                                                                                  رایگان های کتاب سایت

 http://www.free-ebooks.net                                                                    الکترونیکی های کتاب رایگان دانلود

      bot.com-www.book                                                        بخوانید رایگان را کتاب هزاران " شعار با بوت بوک سایت

 http://digitool.library.mcgill.ca/R                                        لگی مک دانشگاه علمی مقاالت به رایگان دسترسی

 http://highwire.stanford.edu                     ژورنال 1750 مقاالت)استنفورد دانشگاه علمی مقاالت به رایگان دسترسی

 

 :خارجي و داخلي هاي نامه پايان براي مفيد هاي سايتوب 

www.irandoc.ac.ir 

www.urbanity.ir 

www.umi.com/pgdauto 

www.mhrn.net 

www.theses.org 

   c.ukhttp://etheses.nottingham.a                              ناتینگهام دانشگاه الکترونیکی های نامه پایان به دسترسی

http://ebookee.org/
http://www.book-bot.com/
http://etheses.nottingham.ac.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


