
 هاي اطالعاتی فارسیمعرفی برخی از پایگاه

 

  )www.magiran.com( بانک اطالعات نشریات کشور -

دسترسی به بیشتر مجالت تخصصی، آغاز نموده است و امکان  1380فعالیت خود را از سال این پایگاه 
این پایگاه مرجعی جامع و فراگیر از مطالب و مقاالت . کندها و جراید ایران را فراهم میعمومی، روزنامه

 .هاي مختلف علمی و تخصصی استمجالت ایرانی در شبکه

   )www.civilica.com( )هاها و ژورنالمقاالت کنفرانس(مرجع دانش -

کم حوزه فعالیت رشته مهندسی آغاز به کار کرد، کمهاي این وبگاه که در ابتدا با انتشار مقاالت کنفرانس
-هاي علوم اکنون در گروه و هم .هاي بیشتري را پوشش داده استتر نموده و تعداد رشتهخود را گسترده

ها رسانی فراخوان کنفرانساطالع .نمایدفیزیک و مهندسی، علوم زیستی و علوم اجتماعی مقاله ارائه می
ها، دسترسی به مقاالت نشریات و امکان پرداخت قاالت منتشرشده در همایشدسترسی به متن کامل م

 . روندشمار می ترین خدمات این سایت بهآنالین، مهم

 )/https://www.sid.ir( پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی -

و رایگان بدون ) دتاً به صورت متن کاملعم(در این پایگاه مقاالت به دو زبان فارسی و انگلیسی، 
این پایگاه با هدف ترویج و اشاعه اطالعات  .گیردگونه محدودیتی در اختیار کاربران قرار میهیچ

 .نمایدعلمی و سهولت دسترسی پژوهشگران، محققان و کاربران به منابع علمی در کشور فعالیت می
پایه، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و  علومهاي مختلف پوشش موضوعی این پایگاه در حوزه

 .اجتماعی، کشاورزي و هنر است
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 )www.irandoc.ac.ir( پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران -

ي و مدارك علمی ایران پژوهشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناورپژوهشگاه اطالعات 
در حال . به منظور فعالیت در حوزه اطالع رسانی و کتابداري تأسیس شد 1347است که در سال 

مقاالت ها، نامههاي اطالعاتی مثل پایانهاي اطالعات علمی پژوهشگاه شامل پایگاهحاضر پایگاه
 .و اطالعات تولید شده در مرکز است نشریات علمیهاي پژوهشی، طرحها، همایش

 )www.noormags.com(نورمگز -

نورمگز وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی است که وظیفه شناسائی و عرضه مجالت 
این پایگاه در صورت عضویت در آن، امکان دسترسی . تخصصی علوم انسانی و اسالمی را برعهده دارد

سازي همچنین عالوه بر عرضه و امکان ذخیره .ددهار شما قرار میمتن را در اختیبه مجالت تمام 
هایی چون جستجو، نقد، برگزیدن و مدیریت مقاالت صورت تمام متن و تمام تصویر، قابلیت مجالت به

 .دهد و نیز اطالعات مربوط به صاحبان آثار را در اختیار کاربران قرار می

 )www.ensani.ir( پایگاه علوم انسانی -

 بااین پرتال . پرتال جامع علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است
ندي شده با دسترسی آسان و بصورت طبقهدر حوزه علوم انسانی بههزار داده علمی  300بیش از 
میزبان جامعه هزار مقاله  110هزار داده تمام متن و حدود  225 حدود امکان دسترسی بهرایگان، 

نشریه علمی  1000این پرتال با بیش از . باشدانسانی و اسالمی میعلمی و پژوهشگران حوزه علوم
 .همکاري دارد

 )www.isc.gov.ir( پایگاه استنادي علم جهان اسالم -

رسانی علمی است که درصدد تجزیه و یک سیستم اطالع (ISC)علوم جهان اسالمپایگاه استنادي 
این نمایه . باشدسنجی معتبر میتحلیل مجالت علمی کشورهاي اسالمی براساس معیارهاي علم

هایی غیر از زبان فارسی براي دانشمندان امکان جستجو در مقاالت علمی جهان اسالم را به زبان
  .کندجهان اسالم فراهم می
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