
 

 

 

 کتابخاهن دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 هفته ژپوهش وژیه  

 خدمات کتابخانه ای برای پژوهش:

   ی اطالعات علم یها گاهیمنابع و پا

 )غیر فارسی(یکی الکترون یعلم یها و مجله ها گاهیپا

http://literature.ut.ac.ir/library 
 

 

http://literature.ut.ac.ir/library


 

 

بهره  توانید از انواع خدمات پژوهشی کتابخانه های دانشگاه تهران،می  / https://library.ut.ac.irبا ورود به آدرس 

 مند شوید.

 ( https://library.ut.ac.ir/scientific-databases) منابع و پایگاه های اطالعات علمی

 
 

دسترسی به پایگاههای علمی فارسی و التین، کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی، نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه 

(، کارگاه های آموزشی پایگاه های علمی  DSSتهران، سامانه های مشابهت یاب فارسی، سامانه سفارش منابع علمی ) 

 فراهم است. پایگاه های اطالعات علمی  منابع و  و فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر در بخش 

 

 

https://library.ut.ac.ir/
https://library.ut.ac.ir/
https://library.ut.ac.ir/


 

 

 (https://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals) پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی
 

 
 

برای بهره گرفتن بهتر از این پایگاه ها، بهتر است با مطالعه پایگاه التین در این بخش فراهم است.    35امکان دسترسی به  

راهنماها، پرسش از کتابداران یا شرکت در کارگاههای مربوط به پایگاه، با پوشش موضوعی و نحوه ارائه و جستجوی 

 اطالعات آشنایی داشته باشید.

 

Sciencedirect (Elsevier) 
 

 
میلیون چکیده مقاالت علمی و 60میلیون مقاله و فصل های کتاب،    6بیش از    با قابلیت دسترسی بهیک پایگاه علمی  

 مجله علمی، فنی، پزشکی به صورت تمام متن است.  1700بیش از  

 جستجو به دو صورت ساده و پیشرفته انجام می شود و قابلیت پاالیش نتایج جستجو نیز به سادگی فراهم است. 



 

 

Scopus 
 

 
محتوای است و    پایگاههای چکیده نامه و نمایه نامه استنادی از متون تحقیقاتی و منابع تحت وباز بزرگترین  یکی  

بیش ،  هزار ناشر بین المللی  5هزار عنوان مجله از بیش از  21مقاالت مجالت: بیش از    :این موارد است  اطالعاتی آن شامل

میلیون ثبت   24،  کنفرانس و همایش  17000بیش از    میلیون و پانصدهزار مقاله کنفرانسی از6،  هزار عنوان کتاب  85از  

مقاالتی که برای چاپ پذیرش شده اند ولی )  Article in pressو    اختراع ) شامل ثبت اختراعات آمریکا، اروپا، ژاپن( 

 ( هنوز به مرحله چاپ نرسیده اند.

 

Proquest 
 

 
مجموعه ای از پایگاههای اطالعاتی شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقاالت، نشریات علمی، گزارش ها و فیلم و صدا 

 یان نامه ها می باشد. ایکی از مهمترین پایگاههای اطالعاتی آن، پایگاه پاست و  

گاه جهان)غالبا آمریکای شمالی( دانش1000میلیون پایان نامه دانشجویان    5/2اطالعات کتابشناختی و چکیده بیش از  

عنوان پایان نامه جدید به مجموعه اضافه   47000ساالنه حدود  و    در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را پوشش می دهد

 می شود.
 

 



 

 

Sage 
 

 
اجتماعی، یکی از قویترین منابع در حوزه های علمی و پایگاههای اطالعاتی در حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم  

 پنجمین ناشر بزرگ و معتبر ژورنال های الکترونیکی تخصصی دنیا است.و    علوم زیستی و ... 

امکان استخراج استنادهای مقاالت و وارد کردن آنها به نرم افزارهای اندنوت و و  مجله علمی    900این پایگاه بیش از  

انتشاراتی دارای ضریب تاثیر باال در لیست تانسون رویارز  بیشتر مجالت این موسسه    رفرنس منیجر در پایگاه دارد.

 وجود دارد.  1999دسترسی به آرشیو تا سال   دهنده کیفیت باالی آنهاست.  هستند که نشان

زیرشاخه های علوم انسانی و اجتماعی از جمله مردم شناسی و باستان شناسی، مطالعات پایگاه،  حوزه اصلی فعالیت  

 . استقومی و نژادی، زبان شناسی، ادبیات و فلسفه  

 
  

Jstor 

  

 



 

 

کتاب در موضوعات  85000،  میلیون مقاالت نشریات 12دارای  ، علوم انسانی حاوی مقاالت نشریات، کتاب و منابع اولیه

میلیون  2،  گزارش پژوهشی  26000تدوین  ،  ناشر بین المللی  250همکاری با  ،  ناشر   1200نشریه و    2600همکاری با  ،  مختلف

 است.   زمینه علمی   75دسته بندی منابع در  ،  (primary sources) منابع اولیه

کنید. در صورت نیاز به استفاده   Modify search اگر قصد دارید جستجو و تنظیمات آن را تغییر دهید از گزینه

کلیک کنید. برای هر کدام از نتایج در  Search help دریافت راهنمایی در خصوص شیوه و نکات جستجو نیز بر روی

فعال خواهد بود؛ اگر تمایل دارید این نتیجه در حساب کاربری  Download PDF صورت دسترسی شما به منابع دکمه

شود. در استناددهی با استفاده محقق می Cite د. استناددهی نیز با کلیک بر رویاستفاده کنی Save شما ذخیره شود از

های و نیز دریافت فایل MLA – Chicago – APA های مختلفی از جملهروش JSTOR از نتایج پایگاه اطالعاتی

 .وجود خواهد داشت RIS – NoodleTools – RefWorks – BibTex هایکتابشناختی با فرمت
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
 

 
 

، کشور ISSN  ،DOIموضوع،     ،یدیعنوان، کلمه کل  یلدهایمقاله است. جستجو در ف  4,197,835  ی دارا  گاه یپا  نیا

مجله امکان   ن یگزیو عنوان جا  سندهی مقاله، سال انتشار مقاله، عنوان مجله، نو  دهیمنتشر کننده، زبان انتشار، ناشر، چک

 .است  ریپذ

اضافه   خ یشده را بر اساس ارتباط، تار  ی ابیباز  ج ینتا  دیتوانی. م شودیم   دهیصفحه د  ی شده در باال  ی ابیباز  ج یتعداد نتا

شده را به   یابیباز  یمدارک علم  دیتوانی. از پنل سمت چپ، م دیانتشار مقاله مرتب کن  خی، عنوان و تارDOAJ شدن به

مجالت   یراهنما  .دی، ناشر و زبان متن کامل مقاله محدود کنDOAJ Seal  ،Journal license[4]  ،یحوزه موضوع

پا (DOAJ)  آزاد  یدسترس را  یمجالت   یسازهینما  یبرا  یگاهی،  صورت  به  را  خود  مقاالت  که  اخت  گانیاست    ار یدر 

علم،   ی موضوع  ی ها  نهیآزاد را را در زم   یمجله دسترس  10000از    ش یب  ی اطالعات  گاه یپا  ن یدهد. ا  ی خوانندگان قرار م 

 .دهد  ی را پوشش م   ی و علوم انسان  یعلوم اجتماع   ،یپزشک ، یفناور

 
 



 

 

Semantic Scholar  

 
با   یعلم  ی موتور جستجوبا در جهان   یجستجو و دانلود مقاالت علم  ی ها  گاه یپا نی از منحصر به فرد تر  ی کی  گاه یپا  ن یا

 ستمیهمه مقاالت از س  لیو تحل  هیتجز  یبرا  .پروژه  کی  یدانشنامه علم  ک یکه در واقع  است    مقاله و استناد   ونیلیم   180

 .کندیاستفاده م   یعیپردازش زبان طب  تمیو آلگور  یهوش مصنوع

  یبه درست  تواندیرا خوانده است م   یاریدر همان حوزه مقاالت بس  نکهیو با توجه به ا  کندیم   لیتمام متون مقاالت را تحل

 ی عیموتور جستجو با استفاده از پردازش زبان طب  ن ی دارند، جستجو کند. ا  ی شتریرا که بهنظرش ارزش ب  ی دیعبارات کل

ن  گرانیو تجربه د  ق یتحق  ج ینتا  ا ی  کنندیم   یبررس  ا ر  یشخص  ج یدهد که مقاالت نتا  صیتشخ  تواندیم  استفاده   ز یرا 

 .کند  دایدست پ  یدیکل  اری بس  اتیبه جزئ  تواندیم   لیدل  نی اند. به همکرده

 
 

ERIC 
 

 
 

شده و تمام متن   ه ینما  قیتحق  اتیمعتبر از منابع و ادب  اریبس  ی اطالعات  گاهیپا  کی(  ی)مرکز اطالعات منابع آموزش  کیار

ب  پایگاه.  است  ای در هر حوزه    یمحققان آموزش  ی برا  یابزار ضرور  ک ی  ودر حوزه آموزش    ونیلیم   1٫6از    ش یشامل 

آموزش، شامل   ی، اصطالحنامه تخصص1966سند با متن کامل، پوشش مطالب از سال    750000به حدود    نکیرکورد، ل

از رکوردها مانند   ی به صدها هزار سند با متن کامل است و شامل انواع مختلف  ییها  نکیرکوردها و لو    واژه   11700از    شیب

 نینامه ها و مقاالت مرتبط به قوان انیپا ، یبرنامه درس یها  یی مقاالت ژورنال ها، کتاب ها، مقاالت کنفرانس ها، راهنما

 ا ی  یکودک  لیمانند آموزش اوا  یخود را به سطح آموزش  یجستجو   جینتاتوانند    یپژوهشگران م   نیشود. عالوه بر ا   یم 

 .افراد خاص مانند مشاوران و معلمان محدود کنند



 

 

 Taylor&Francis 

 
 

پایگاه از  را پوشش می دهد.  یکی دیگر  انسانی  به این    هایی است که علوم  پایگاه اطالعاتی امکان دسترسی آنالین 

 Taylor & Francis منتشر شده توسط انتشاراتمجله علمی پژوهشی و معتبر  2400مجالت علمی )شامل بیش از 

 Agropedia دایره المعارف و اثر مرجع در سه مجموعه اصلی  53(، آثار مرجع و دایره المعارف )شامل  Routledge و

پایگاه اطالعاتی چکیده و   3شامل   :(Databases) شیمی و مهندسی / تجارت و ارتباطات(، پایگاه های اطالعاتی /

 :بشناختی( زیراستنادی )کتا

Routledge Education Research Abstracts Online:   ،پایگاه اطالعاتی چکیده های حوزه آموزشStudies 

on Women and Gender Abstracts:  ، پایگاه اطالعاتی چکیده های حوزه مطالعات زنان و مطالعات جنسیتی

Research into Higher Education Abstracts: تی چکیده های حوزه آموزش عالی پایگاه اطالعا 

 

 

 اشاره کرد.  Springer  ،Wiley ،Cambridge Journalsهای دیگر موجود می توان به    از پایگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 


