
 

 

 

 کتابخاهن دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 هفته ژپوهش وژیه  

 خدمات کتابخانه ای برای پژوهش:

   ی اطالعات علم یها گاهیمنابع و پا

  ی فارس یکی الکترون  یعلم یها 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.ir    با ورود به آدرس

 مند شوید.

 
 

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.   ی اطالعات علم  ی ها  گاهیپا منابع و  بخش و فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر در  

 ( https://library.ut.ac.ir/farsi-databases) ایگاه های علمی الکترونیکی فارسیپ
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 پایگاه اطالعاتی فارسی را شامل می شود.  11این بخش،  

 

 
نمگیرا  

 
 .می کندفعالیت    1380از سال   که  پایگاهی مرجع با هدف اطالع رسانی و دسترسی به اکثریت مجالت کشور است

  است و روزنامه ها   عنوان نشریه عمومی   122عنوان نشریه تخصصی،   1065عنوان نشریه علمی،  2765این پایگاه دارای  

که هر کدام از آنها در محل خود قابل جستجو بوده و می توان بر اساس وضعیت انتشار، وضعیت متن، زبان و غیره  

 جستجو را پاالیش نمود. 

جستجوی پیشرفته در دو بخش جستجو در مطالب مجالت و   است.جستجوی ساده و پیشرفته  امکان  مچنین دارای  ه

 جستجو در مطالب روزنامه ها با قابلیت پاالیش قابل انجام است.



 

 

 ی جهاد دانشگاه یو مرکز اطالعات علم گاه یپا

 
 

دستیابی محققان به آخرین منابع اطالعاتی منتشره در نشریات با هدف ترویج و اشاعه اطالعات علمی،    1383از سال  

 پژوهشی و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور تاسیس شد.

 شامل امکانات و خدمات: 

نشریات علمی پزوهشی کشور، مقاالت   تبانک نشریات فارسی که شامل پایگاه استنادی نشریات علمی کشور، مقاال  

بانک همایش های علمی فارسی  ،  نشریات دانشگاه آزاد اسالمی و مقاالت نشریات علمی سازمان ها و مراکز علمی ایران

 می تخصصی ایران بانک مراکز عل ، بانک طرح های پژوهشی فارسی ایران،  ایران

از جمله امکانات در جستجوی عنوان مورد نظر این است که نتایج جستجو بر اساس میزان استناد، ارجاع، زمان انتشار 

معرفی نویسندگان مقاالت پراستناد به تفکیک سال و معرفی نویسندگان پرمقاله به تفکیک   و ... مرتب سازی می شود.

 ین پایگاه است. سال از دیگر خدمات ارائه شده در ا

 پایگاه مجالت تخصصی نور

 
است.    1368از سال   نموده  آغاز  را  فعالیت خویش  اسالمی  علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  عنوان  مجالت با  پایگاه 

تصویری است که در راستای تسهیل و ترویج امر پژوهش، وظیفه شناسایی و عرضه - تخصصی نور، بانک اطالعاتی متنی

 .عهده دارد  مجالت تخصصی علوم اسالمی و انسانی در فضای مجازی را بر  



 

 

قرار  در دسترس را عنوان کتاب  48496داخل کشور است. که اطالعات حدود  یواقع تالیجیتنها کتابخانه د گاهیپااین 

 .می دهد

 ی کی یمجاز یبا تکنولوژ نی عنوان نرم افزار آفال 156نور در بستر وب با  ی استفاده از نرم افزارها س ینور سرو قاصدک

است   خ یتار  ک یوان از منابع درجه  عن  282و اسالم  با    رانی ا  خ یتار  شرکت نور نرم افزار   ی نرم افزارها  ن یاز محبوبتر

 است. یدوره پهلو  یتا دوره قاجار و تا حدود  انیآن از دوره غزنو یپوشش موضوع

جستجوی ساده و جستجوی پیشرفته) کلیک بر روی عالمت+ در قسمت جستجوی وسط صفحه( با امکان پاالیش بر 

 امکان پذیر است.   نشر اساس رتبه علمی، زبان، دسته بندی موضوعی، جایگاه مطلب و سال 

 درصد همپوشانی دارد.   30پایگاه نورمگز با پایگاه مگیران حدود  

در سمت راست امکان جستجوی مقاالت نشریات بر اساس فهرست موضوعی، فهرست الفبایی، پدیدآوران، نشریات 

رکت نور برای کاربران فراوان ش  در سمت چپ هم پایگاههای متنوع و   علمی پژوهش، علمی ترویجی و ناشران وجود دارد.

 . استاستفاده    قابل جستجو و 

 سیویلیکا 
 

 
 

 

ارائه سخنرانی های   آن   از امکانات دیگرو  مهمترین ویژگی این پایگاه نمایه مقاالت منتشر شده در کنفرانس های ایران  

 . استنشست های علمی، محتوای کارگاه های آموزشی، مقاالت مجالت علمی و ...  

استفاده نمایید. هر کاربر (    ut.ac.ir@)  خود    تهران  برای دریافت مقاالت این پایگاه می توانید از آدرس ایمیل دانشگاه  

 مقاله دریافت کند.  4ساعت    24می تواند در هر  

 

 

 

 



 

 

 علم نت 
 

 

 
یک موتور جستجوی علمی است که امکان جستحو در کلیه اسناد علمی فارسی نمایه شده در پایگاههای مگیران، 

 سیویلیکا، ایرانداک و ... را از طریق یک درگاه واحد در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

این پایگاه با بررسی هوشمند اطالعات ، همپوشانی اسناد علمی در پایگاههای مختلف را شناسایی کرده و تالش می 

 کند تا یک بانک جامع و بدون اسناد تکراری را در اختیار کاربر قرار دهد.  

 

 ( یس یو انگل ی)منابع فارس یعلوم و فناور یاطالع رسان یمرکز منطقه ا

 
 

فهرست    مشاهده،  (یاسالم   ی کشورها  ژهی ) به و  یالملل  نیو ب   یمل  اتیآسان به نشر  یدسترساز امکانات این پایگاه،   

  مشاهده ،  اتیفهرست مندرجات نشر  مشاهدهی،  موضوع  یبر اساس طبقه بند  اتیفهرست نشر  مشاهده،  اتینشر   ییالفبا



 

 

  یدسترسی،  با استفاده از نام کاربر  اتیبه تن کامل مقاالت نشر   یدسترس،  اعتبار آنها  تیو وضع   اتی مشخصات کامل نشر

 است.  (یکیالکترون ای ی) اعم از چاپ اتی مختلف نشر یبه نسخه ها 

 علوم جهان اسالم  یاستناد  گاه یپا

 
 

 
 

 ، استناد به پدیدآوران، مقاالت و نشریات و اعتبار هر کدام را مشخص می کند. این سامانه 

 



 

 

 

 ( رانداکی)ارانیاطالعات ا   یفناورپژوهشگاه علوم و 

 
 

نامه است. پایان  و  مقاله  تالیف  در  استفاده  برای  پایگاه های علمی  مفیدترین  از  اطالعات   یمل  یها سامانه  یکی  ثبت 

 ران؛ یو فناورانه ا  ،یپژوهش  ، ی پژوهش؛ همانندجو؛ دروازه اطالعات علم  نه یشیپ  ها؛شنهادهیها، و پرساله  ها،نامهانیپا

و آمار   رانداکیا   یهاکرهیپ  ران؛یا  نامهوهیپژوهش و پژوهشگران؛ ش  یها؛ راهنما نامهواژه  ؛یو فن  یعلم  یها نامهاصطالح

 توصیه می شود.   پژوهش هاتبار سامانه های کاربردی این پایگاه برای افزایش اعست.  از آنها ییهانمونه  هاانهکتابخ
 


