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 )/https://www.sciencedirect.com( ساینس دایرکت -

سرویس اطالعات الکترونیکی براي دسترسی به مجالت تمام متن از انتشارات الزویر 
صورت تمام متن  فنی، پزشکی بهمجله علمی،  1700وسیله آن به بیش از  ، که بهاست

هاي مختلف علمی در حوزه شامل منابعی اطالعاتی پایگاه این کنید دسترسی پیدا می
، علوم مهندسی شامل .... پزشکی، علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و مانند علوم

اقتصادي و ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم ....برق، کامپیوتر، مکانیک، عمران و 
 .باشدمدیریتی می

سایت به صورت رایگان به وب مقاالت ساینس دایرکتدرصد  80براي دانلود بیش از 
 Lib.yabesh.ir/articles رجوع کنید. 

 )/https://link.springer.com( اشپرینگر-

هاي مختلف علمی سال سابقه در حوزه 150 هاي اطالعاتی با بیش ازترین پایگاهاز قوي
، علوم پایه، علوم فنی و مهندسی و علوم کشاورزي است که به چاپ و نشر مانند پزشکی

کتاب  3000پردازد این پایگاه اطالعاتی سالیانه بیش از تعداد زیادي مجله و کتاب می
باشد را س میمجله را که به صورت الکترونیکی تمام متن نیز در دستر 1600جدید و 

هاي این پایگاه اطالعاتی امکان جستجو در متن کتاب و از قابلیت. رساندبه چاپ می
  .جستجوي همزمان در بین کتب و جمالت است

https://www.sciencedirect.com/
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 )www.ieee.org( انجمن مهندسین برق و الکترونیک-

 "xplor"نام  بتنی بر وب بهاین مؤسسه یک کتابخانه دیجیتالی تخصصی با سرویس م
در این پایگاه همچنین مقاالت . شودمجله علمی نمایه می 160است که در آن حدود 

مقاله به  25000شود و ماهیانه حدود المللی نمایه میکنفرانس بین 1200بیش از 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک با انتشار در واقع . شودمقاالت این پایگاه اضافه می

بیش از یکصد مجله تخصصی و مجموعه مقاالت کنفرانس در سال، یکی از معتبرترین 
هاي مهندسی و به ویژه مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی هاي اطالعاتی در حوزهبانک

 .باشدپزشکی می

 )ey.com/https://onlinelibrary.wil(انتشارات جان وایلی-

اندازي سرویس مبتنی بر وب خود با میالدي با راه 2010در سال  wileyانتشارات 
. نمایه نموده استعنوان مجله علمی را  1500تعداد  "online library"عنوان 

شمار  عنوان کتاب نیز از منابع الکترونیکی این پایگاه به 14000همچنین حدود 
ن دسترسی به چند هزار مجله و چند صد هزار مقاله انتشارات جان وایلی امکا. رود می

حوزه  منابع این پایگاه. معتبر و با درجه علمی باال به صورت آنالین را فراهم کرده است
زشکی تا فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم اقتصادي، علوم پایه و پ متنوعی از علوم

 .شودشامل میعلوم کشاورزي و زیستی را 

 )www.proquest.com ( پروکوئست-

این مجموعه . باشدمی... ها، مقاالت، نشریات علمی و نامهاي شامل پایانمجموعه 
صورت چکیده، تمام متن به بهها را نامهامکان دسترسی به مقاالت و پایان ،اطالعاتی
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نامه را میلیون پایانچند پایگاه اطالعات این . کندبراي محققین فراهم میهمراه تصاویر 
در زمینه و . دهداز چندصد دانشگاه جهان در مقطع تحصیالت تکمیلی پوشش می

پزشکی، فنی و ومهندسی، علوم انسانی، علوم اقتصادي، علوم اجتماعی و علوم پایه علوم
 .کندفعالیت می

 )pus.comwww.sco( اسکوپوس-

هاي استنادي علوم است که در سال مجموعه بانک اطالعاتی اسکوپوس از مجموعه بانک
بیش از  این پایگاه. شودمنتشر می "Elsevier"اندازي شده و توسط شرکت راه 2004

روز دهد و از آنجایی که به صورت روزانه بهناشر را پوشش می 5000عنوان و  22000
 هاي علوم شاملاین بانک اطالعاتی حیطه .کندلحظه تغییر میاین عدد هر شود می

پیوند مستقیم به . گیرداجتماعی و هنر را در برمی زیستی، فناوري، پزشکی، علومعلوم
متن کامل مقاالت، این پایگاه را به یکی از ابزارهاي سریع و جامع براي جستجو تبدیل 

 .کرده است

 )/ISI  )https://clarivate.comمؤسسه اطالعات علمی-

"web of science" هاي اطالعاتی علمی دنیاست که توسط ترین پایگاهیکی از مهم
هدف از ایجاد . طراحی شده است) Tomson ISI(مؤسسه اطالعات علمی تامسون 

wos  ژورنال  9200دسترسی محققان، دانشجویان و اساتید به خالصه مقاالت بیش از
هاي این پایگاه، یکی از ویژگی  .زبان مختلف دنیا است 45معتبر علمی با بیش از 

پوشش موضوعی کامل آن است که آن را به ابزاري مناسب جهت جستجوي اطالعات 
 . سازداي میرشته ها بخصوص موضوعات بیندر تمامی رشته
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