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 راهنمای ثبت نام در سامانه فارس پیپر :

بدون نیاز به ثبت نام می توانید از کلیه خدمات استفاده طرف قرارداد حیط دانشگاه مرون دبرای استفاده از تمامی خدمات سامانه 

 نمایید.

 دانشگاه ادرسfarspaper.com.ت می باشد : ن صوردانشگاه شما به ایادرس 

 yazd.farspaper.com مثال :

Lu.farspaper.com 

Sbu.farspaper.com  ... و 

 "ثبت نام"شوید و روی گزینه ی ثبت نام وارد صفحه  . برای ثبت نامنمایید نام ثبت ابتدا می بایستدر منزل استفاده برای 

 کلیک نمایید و در صفحه ی باز شده اطالعات درخواستی را به درستی وارد نمایید.

 

 

 

 ایمیل شما همان نام کاربری شما می باشد که برای استفاده از خدمات به آن احتیاج دارید.

صات ، یک ایمیل حاوی لینک تایید عضویت برای شما ارسال می گردد که برای تایید مشخصات پس از تکمیل فرم و ارسال مشخ

 کاربری خود باید روی لینک فوق کلیک نمایید.
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 راهنمای بازیابی حساب کاربری در صورت فراموشی رمز عبور :

خود می توانید حساب کاربری خود را بازیابی و وارد کردن ایمیل  "فراموشی رمز عبور"در صفحه ی ورود با کلیک روی عبارت 

 نمایید.

 

 

 پنل کاربری : 

 تمامی مشخصات کاربر و جزییات حساب از طریق پنل کاربری قابل مشاهده می باشد.

 همچنین مشخصات کاربر قابل ویرایش می باشد .
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 : مقاله دانلود راهنمای 

و یا لینک  PMCID یا PMID مقاله ، شناسه ی DOI شناسه ی دیجیتالاز فارس پیپرکافیست  دانلود مقاله التین برای

 .ی مقاله را داشته باشید تا وارد سامانه نموده و لینک دانلود مستقیم آن را در کسری از ثانیه دریافت کنید  چکیده

 

 

 دانلود مقاله با استفاده از لینک چکیده مقاله

 "DOI   ،PMIDلینک مقاله یا فصل کتاب ،"مقاله و وارد کردن آن در فیلد  صفحه ی آدرس در این روش با در اختیار داشتن

فشار دادن دکمه ی جستجو ، اطالعات مقاله ی مورد نظر نمایش داده می شود که در صورت تایید با فشردن دکمه ی دانلود و 

 .، مقاله ی درخواستی جهت دانلود کاربر آماده می گردد

 :  نمونه ی لینک چکیده ی مقاله

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024903029853 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782516303231 

 

 PMIDیا  DOIدانلود مقاله با شناسه 

مقاله یا فصل کتاب لینک "مقاله مورد نظر و وارد کردن آن در فیلد  PMCIDویا  PMIDیا  DOIشناسه ی  با در اختیار داشتن

،DOI   ،PMID"  و فشار دادن دکمه ی جستجو ، اطالعات مقاله ی مورد نظر نمایش داده می شود که در صورت تایید با

 .فشردن دکمه ی دانلود ، مقاله ی درخواستی جهت دانلود کاربر آماده می گردد
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 چیست ؟  DOIشناسه  -

یک شماره ی استاندارد بین المللی برای شناسایی اسناد الکترونیک می   Digital Object Identifierیا   DOIشناسه ی 

 باشد.هر مقاله و کتاب دارای یک شناسه ی یکتا و منحصر بفرد می باشد که توسط ناشر به آن تعلق می گیرد.

نظر خودرا استخراج  مقاله ی مورد DOIاز طریق مراجعه به پایگاه منتشر کننده ی مقاله یا کتاب مورد نظر میتوان شناسه ی 

 نمود.

 : DOIنمونه شناسه چند 

10.1520/jte20130093 

10.1038/ng.130 

10.1023/A:1024903029853 

 

 

 چیست ؟ PMIDشناسه ی  -

می  PubMedنیز عبارتی مشابه برای شناسایی مقاالت پایگاه انجمن ملی سالمت آمریکا  DOI  ،PMIDدر کنار شناسه ی 

 باشد.

 

 : PMIDنمونه چند 

8035452 

10086172 
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 راهنمای جستجوی مقاالت :

موتور جستجوی پیشرفته ی فارس پیپر ابزار قدرتمندی را برای یافتن مقاالت مورد نظر شما ارائه می کند.این ابزار برگرفته از 

پایگاه های نام برده می باشد که بدون نیاز به وارد شدن به   Scopus و پایگاه اطالعاتی  Crossref سایت های معتبر مانند

در کسری از ثانیه در میان هزاران مقاله جستجو کرده و نتایج را با جزییات دقیق مطابق با اطالعات پایگاه های اصلی درر اختیار 

 .کاربر قرار می دهد

 Scopusو یا  Crossrefکلیک نموده و با انتخاب منبع مورد جستجو از بین  "جستجو و دانلود مقاله"برای این منظور روی تب 

کلمت کلیدی مورد نظر خودرا وارد نموده و جستجو کنید.همچنین با استفاده از ابزار های مختلف می توانید نتایج جستجو را 

 فیلتر نمایید.

 

می باشد. مجله و .... در این روش فراهم  ISSNامکان جستجوی نام مقاله ، کلمه ی کلیدی ، نام ژورنال ، نام نویسنده ، شناسه 

 شده قابل دانلود می باشند.تمامی رکورد های نمایش داده  و 

 جینتا نیبهتر افتنیداده تا  رییرا تغ یدیکلمات کل ست،ین کیشما نزد نظربه موضوع مورد  نمایش داده شده جیکه نتا یدر صورت

 .دیادامه ده

 چیست ؟ ISSNشناسه  -

 رود.ای چاپی یا الکترونیکی به کار میکردن یک نشریه دورهفردی است که برای مشخص شماره هشت رقمی منحصربه

 

 :  ISSNچند نمونه شناسه 

0003-4975 

1365-1609 
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 محدود سازی نتایج جستجو شده :

 با استفاده از ابزار تعبیه شده ، میتوانید حتی پس از جستجو هم ازمیان نتایج نشان داده ، رکورد های مورد نظر خودرا بیابید.

 امکان باعث می شود تا با دقت و سرعت عمل بیشتری رکورد مورد نظر خودرا دانلود نمایید.این 

 

 

برای پایگاه های تحت پوشش سطح دسترسی بسیار باال در نظر گرفته شده است ولی با این وجود امکان دانلود تمامی توجه : 

ایی که مستقیما بصورت خودکار و سیستماتیک قابل تهیه مقاالت بصورت اتوماتیک و آنالین فراهم نمی باشد.مقاالت و فایل ه

 نیست بصورت آفالین ثبت و بررسی می شوند و داخل پنل کاربر در دسترس می باشند.

 .دیکن یخوددار یمنابع فارس یاز جستجو نیباشد. بنابرا یقابل دسترس م یتنها مقاالت و کتب خارج توجه :

تمامی مقاالت دانلودی کاربر درون پنل کاربری همراه با جزییات قابل دسترس می باشد و لینک دانلود آنها به هیج وجه  توجه :

 از بین نمی رود.
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 راهنمای دانلود کتاب :

،  یدیکل یکلمه  یشده اند و با جستجو ویآرش یاز انتشارات مختلف علم یکیکتاب الکترون ونیلیم 5از  شیب سیسرو نیدر ا

زمان  نیتر جستجو نمود و کتاب مورد نظر را در کوتاه ویآرش انیتوان م یو ... م ISBN ی، عنوان کتاب ، شناسه  سندهینام نو

 ممکن دانلود نمود. 

 2017و... تا سال  هیو پا ی، علوم نظر یو مهندس ی، فن یپزشک یها نهیدر زم Ebooks یکیالکترون یانواع مختلف کتاب ها

از  ابیکتب ناعالوه بر کتب موجود ، شده تا  یسع نیکاربران سامانه قرار گرفته است و همچن اریمختلف در اخت یدر زبان ها

 Amazon   ،Googleو ... و فروشگاه های کتاب مانند  Ebsco  ،Ebrary  ،EBLپایگاه های مختلف انتشار ایبوک مانند 

Books  ... شود. ویهم آرشو 

 

 

 

و کلمه ی کلیدی مورد نظر خودرا وارد  ISBNبرای جستجو می توانید نام نویسنده ، نام کتاب یا بخشی از آن ، ناشر ، شماره 

 نمایید.

 جینتا نیبهتر افتنیداده تا  رییرا تغ یدیکلمات کل ست،ین کیشما نزد نظربه موضوع مورد  نمایش داده شده جیکه نتا یدر صورت

 .دیادامه ده

تعداد زیادی از کتب آرشیو شده درون لیست بصورت آنی و خودکار قابل تهیه می باشد و پس از کلیک روی لینک دانلود و 

گذشت مدت زمان کوتاهی کتاب بارگذاری شده و از طریق پنل کاربری در دسترس می باشد. مابقی کتب لیست پس از ثبت 

 واهد شد.درخواست توسط اپراتور تهیه و برای شما ارسال خ

 دیثبت کن نیدرخواست خود را بصورت آفال د می توانیدنش افتیکتاب  یشما از بخش جستجو یکه کتاب درخواست یدر صورت

 تا امکان تهیه کتاب مورد نظر بررسی گردد.

تمامی کتاب های دانلودی کاربر درون پنل کاربری همراه با جزییات قابل دسترس می باشد و لینک دانلود آنها به هیج  توجه :

 وجه از بین نمی رود.
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 راهنمای دانلود پایان نامه : 

 یمعتبر سر تا سر جهان دسترس ینامه از دانشگاه ها انیپا ونیلیم 5از  شیبه متن کامل ببا سرویس دانلود پایان نامه فارس پیپر 

 .دارید

کالج از کلیه ی  Open Accessو پایان نامه های  ProQuest Dissertation & Thesesپایان نامه های پایگاه پروکوئست 

 قابل دسترس می باشند. مختلف جهان یقاتیو موسسات تحقها، دانشگاه ها 

 

 

 

، موضوع ،  دهی، چک سندهینامه ، نام نو انیمانند عنوان پا یمختلف یها لدیف انیاز م پریفارس پ ینامه  انیجستجو در بانک پا

به صورت از پایگاه پروکوئست دانلود  اتیو عمل ردیپذ یصورت م هیاز ثان یدر کسر شرفتهپی بصورت …و  یدیکل یکلمه 

خود را مشاهده و  یشده  افتیدر ینامه ها انیپا نیتواند آخر یگردد و کاربر در پنل خود م یو خودکار انجام م کیستماتیس

 .دینما تیریمد

 

 در این سیستم تنها پایان نامه های التین قابل دسترس می باشد و از درخواست پایان نامه های فارسی خودداری فرمایید. توجه :

 تمامی پایان نامه های دانلودی کاربر درون پنل کاربری همراه با جزییات قابل دسترس می باشد.  توجه :
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 راهنمای دانلود استاندارد های فنی و مهندسی : 

انجمن معتبر در  60از  شیمختلف از ب یمدرک استاندارد منتشر شده به زبان ها ونیلیم مین انیاز م دیتوان یم سیسرو نیبا ا

 افتیدر راتییو بدون قفل و هرگونه تغ PDFخودرا در فرمت  ازیمورد ن یها لیو فا دیزمان ممکن به جستجو بپرداز نیکوتاه تر

 . دیینما

 یشده تا نسخه ها یرا پوشش داده شده و سع 2017از ابتدا تا سال  پریفارس پ یو مهندس یفن یاکامل استاندارد ه ویآرش

کد  کیمختلف منتشر شده از  ینسخه ها حتی و …و  نیگزیجا ی، نسخه ها یی، نسخه نها سینو شیمختلف هر کد مانند پ

 .ردیمختلف درون مجموعه قرار گ یدر سال ها

 

 

 

 ISO 9001برای جستجو تنها کد استاندارد بدون سال را وارد نمایید. مثال : 

 یفراهم م زیسال جستجو ن یمحدود ساز نیو همچن یدیکلمه کل ایاستاندارد بر اساس عنوان استاندارد و  یامکان جستجو

 باشد.

 

تا  دیثبت کن نیدرخواست خود را بصورت آفال د می توانیدنش افتی یشما از بخش جستجو یدرخواست استانداردکه  یدر صورت

 امکان تهیه فایل مورد نظر بررسی گردد.

 

تمامی استاندارد های دانلودی کاربر درون پنل کاربری همراه با جزییات قابل دسترس می باشد و لینک دانلود آنها به  توجه :

 ی رود.هیج وجه از بین نم
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 راهنمای استفاده از پایگاه های دسترسی مستقیم : 

 شوید. "دسترسی مستقیم"برای استفاده از پایگاه های آنالین ، در پنل کاربری خود وارد بخش 

 

 

در این قسمت تمامی پایگاه های آنالین لیست شده اند و به راحتی با جستجو می توانید به پایگاه مورد نظر دسترسی داشته 

باشید و با کلیک بر روی گزینه ورود هر پایگاه می توانید مستقیما وارد سایت شده و بدون محدودیت در دانلود از پایگاه استفاده 

 نمایید.

 می که شده تعبیه سرور دو برای پایداری بهتر و کاهش افت سرعت همچنین دسترسی مداوم برای پایگاه های اصلی پر استفاده

 .نمایید استفاده دسترسی جهت سرور دو از یکی از توانید

 

 یوجود، سطح دسترس نی. با استین میمستق یشده بصورت دسترس یبانیپشت یها گاهیدرصد به پا 100 یامکان دسترس : توجه

 در نظر گرفته شده است. گاهیهر پا یباال برا اریبس
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 راهنمای ارسال درخواست آفالین :

رکورد های مورد نظر بدون نتیجه بود می توانید آن ها را بصورت آفالین ارسال نمایید تا در صورتی که جستجوی شما برای 

 توسط کارشناسان ما بررسی گردند.

 

 

 

درون صفحه ی مربوطه لطفا تمامی موارد را به دقت تکمیل نمایید. پس از بررسی کارشناسان ، توضیحات کارشناس ، امکان 

 جزییات مورد نظر از طریق پنل کاربری قابل دسترس می باشد.دسترسی ، لینک دانلود و تمامی 
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 : iThenticateو  Grammarly افزار نرم با مقاالت بررسی راهنمای

 کلیک نمایید. "Grammarly و iThenticate بررسی"در منوی باال روی قسمت 

 
 

 در انتهای صفحه روی درخواست جدید کلیک نمایید.

 

 نمایید. انتخاب Grammarly و iThenticate نوع بررسی مورد نظر را از بیندر صفحه باز شده 

 شما فایل تا نمایید کلیک ارسال گزینه روی نظر مورد فایل انتخاب از پس و نمایید کلیک Choose Files روی گزینه

 .شود آپلود

 فیلد های توضیحات و ایمیل را نیز درصورت نیاز می توانید پر نمایید.
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 : باشد زیر فرمتهای از یکی باید شما فایل Grammarly افزار نرم در مقاله بررسی برای :توجه 

 Microsoft Word (.doc, docx), OpenOffice (.odt), TXT and RTF 

 کاراکتر بیشتر نباشد . 100،000صفحه و  60مگابایت ، 4و حجم هر فایل از 

  

نظر را بررسی و ریپورت نهایی را برای شما ارسال می کند که این گزارش از پس از ارسال درخواست شما ، سیستم فایل مورد 

 طریق پنل شما قابل دسترس می باشد.
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 برخی از پایگاه های تحت پوشش سامانه

نظر در ادامه تعدادی از پایگاه های مهم تحت پوشش سامانه ذکر شده است و سعی شده تا برای منابع ، حداکثر دسترسی در 

 گرفته شود .

دسترسی به پایگاه ها از طریق سرویس های مختلف ارائه شده توسط سامانه مانند جستجو و دانلود اتوماتیک و یا دسترسی های 

 مستقیم  امکان پذیر می باشد.

ها برای ما فراهم  با توجه به انعطاف پذیری سامانه ، امکان برقراری دسترسی به هر پایگاه بدون محدودیت مطابق با نیاز سازمان

 می باشد.

 

 پایگاه های تحت پوشش کتاب و مقاله و ژورنال 

 

 AAAP Journals 

 AAP - American Academy of Pediatrics 

 AAP news and gateways 

 AAPG Datapages 

 Academy of Operative Dentistry 

 Access Engineering 

 Access Pharmacy 

 Access science 

 AccessMedicine 

 AccessPediatrics 

 ACESS Digital Library 

 ACM 

 ACS Journals 

 AIAA 

 AIP Scitation 

 AJR - American Journal of 

Roentgenology 

 American Academy of Periondotology 

 American Academy of Psychiatry and 

the Law Online 

 American Association of Cancer 

Research  
 American Association of Clinical 

Endocrinologists 

 American Journal Of Neuroradiology 

 American Journal of Science 

 American Physiological Society 

eJournals 

 AMS Journals 

 Annual Reviews 

 ANS - American Nuclear Society 

 APS Journals 

 ASCE 

 ASHA - American Speech-Language-

Hearing Association 

 ASM Journals 

 ASME 

 ASN - American Society for Nutrition 

 ATS Journals 

 Biochemical Journal 

 Bioone 

 BIR - British Institute of Radiology 

 Blackwell Reference Online 

 Bloomsbury Collections 

 BMJ Journals 

 Bone and Join Journal 

 Brill Bibliographies 

 Brill books and journals 

 Brill Online 

 Brill primary sources 

 Brill Refrence works 

 Cab Direct 

 Cabi Ebooks 

 Cambridge University Press 

 ClinicalKey 

 CRCNetBase 

 Duke Ebooks 

 Duke Journals 
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 EBSCO Host 

 Edinburgh University Press 

 Edward Elgar Publishing 

 Emerland Insight 

 Engineering Village 

 Future Medicine 

 Gale Cengage 

 GeoScience World 

 HeinOnline 

 ICE Virtual Library 

 IEEE xplore 

 IGI Global 

 InCites 

 Inderscience Online 

 Informs PubsOnline 

 International Institute of Anticancer 

Research 

 International Phycological Society 

 IOP Science 

 IOS Press 

 IWAP Online 

 JAMA Network 

 JCR 

 Journal of Coastal Research Online 

 Journal of Nuclear Medicine 

 Journal of Nuclear Medicine 

Technology 

 jstor 

 Karger 

 Knovel 

 MAG online library 

 Manchester University Press Journals 

 MathScinet 

 McGraw-Hill eBooks 

 MIT Press Journals 

 MyiLibrary 

 Nature 

 Neurology.org 

 NRC ResearchPress 

 OCED ilibrary 

 OnePetro 

 OSA Publishing 

 Ovid 

 Oxford Art Online 

 Oxford Bibliographies 

 Oxford Dictionaries 

 Oxford Handbooks 

 Oxford Journals Online 

 Oxford medicine Collection 

 Oxford Music Online 

 Oxford Refrence 

 Oxford Scholarly Editions 

 Oxford Scholarship 

 Palgrave Connect 

 Palgrave Journals 

 Project Muse 

 Proquest 

 PubMed 

 Reaxys 

 routledge handbooks 

 RSC Publishing 

 SAE 

 Safari Books Online 

 SAGE e-reference 

 Sage Journal 

 SAGE Knowledge 

 SAGE Research Methods 

 Science Online AAAS 

 Sciencedirect 

 SciFinder 

 SciVal 

 Scopus 

 SEG Digital Library 

 SIAM  
 SPIE Digital Library 

 SpringerLink 

 Taylor & Francis Ebooks 

 Taylor & Francis Online 

 The Journal of Bone and Joint Surgery 

 The Royal Society Publishing 

 UpToDate 

 Web of knowledge 

 Wildlife Online 

 Wiley Online Library 

 world scientific 
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 پایگاه های خاص تحت پوشش کتاب های الکترونیکی 

 

 با دسترسی مناسب تعدادی از پایگاه های خاص ناشر کتاب های الکترونیکی تحت پوشش سامانه

 

 

 ACS Ebooks 

 APA Ebooks Collection 
 APS Ebooks 

 Bloomsbury 

 Brill Online Ebooks 

 Cambridge Books 

 CRC Press Ebooks 

 EBL Ebook Library 

 Ebrary 

 Ebsco 

 Elsevire EBooks 

 Emerald 

 Gale Ebooks 

 Harvard University Press Ebooks 

 HeinOnline EBooks 

 ICE 

 IEEE Ebooks 

 IET Digital library Ebooks 

 Jstor 

 Karger Ebooks 

 Knovel Ebooks 

 Lexis Nexis Ebooks 

 McGrawhill Ebooks 

 MIT Ebooks 

 MyiLibrary Ebooks 

 OECD iLibrary 

 Oxford Scholarship Ebooks 

 Palgrave Ebooks 

 Project Muse Ebooks 

 Proquest Ebook Central 

 RSC Ebooks 

 Safari Ebooks 

 SAGE Ebooks 

 Science Direct 

 Springer 

 Taylor and Francis 

Ebooks 

 Theime Ebooks 

 Wiley OnlineLibrary 

Ebooks 

 World Ebook 

Library 

 World Scientific 

Ebooks 
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 پایگاه های تحت پوشش استاندارد های فنی و مهندسی 

 

 وشش داده شوند.منابع استاندارد ها آرشیو شده و پ سعی شده تا حداکثر

 

 AA  
 AAMI  
 AASHTO  
 AATCC 
 ACI  

 AGMA  
 AIAA  
 AISC  
 ANS  
 ANSI  
 API  
 AS  
 ASCE  
 ASHRAE  
 ASME   
 ASQ  
 ASTM  
 AWS  

 AWWA   
 BSI  
 CEN  
 CIE  
 CSA  
 DIN  
 DVS  

 ETSI  
 FMVSS  
 GM  
 GOST  

 GPA  
 HI  

 IAEA  

 ICC  

 IEC  

 IEEE  

 IES  

 IESNA  

 IGS  

 ISA   

 ISO  

 JSA JIS 

 LUL 

 MILITARY  

 MSS  

 NACE  

 NFPA  

 NSF 

 OIML  

 PFI  

 SAE  

 SSPC  

 SNZ  

 SANS  

 TAPPI  

 UL  

 UNI  

 VDE  

 VDI 

 


