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فهرست مطالب

پایگاه های اطالعاتی•

کتابخانه دانشگاه بوعلی مروری بر پایگاه های اطالعاتی•

معرفی سایت کتابخانه •



دارند،ارپایاننامهوپروپوزالمقاله،نوشتنقصدکهپژوهشگرانیومحققیندانشجویان،•
بهراخودهمقالبتوانندتاهستندخودموضوعبامرتبطمقالههایدنبالبهاوقاتازبسیاری
.دهندارائهشکلبهترین

قابلمقالههایومیدهندانجامراکاراینکهداردوجودمعتبریعلمیپایگاههای•
.میدهندقرارکاربراناختیاردرراشدهتائیدواطمینان

بقمطامیتوانیدشماودارندجهانیوانگلیسیمرجعهمفارسی،مرجعهمپایگاههااین•
.نمائیدمراجعهآنهابهخودنیاز

یناسبوعلیدانشگاهکتابخانهکهمطرح،وبسایتهایداریمقصدنشستایندرما•
.دهیمقرارشمااختیاردرومعرفیکردهتهیهراآنهااشتراک

کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا



کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا

ازریقطدوبهتوانیدمیهستیدهمدانسینابوعلیدانشگاهمحترماعضایازیکیشمااگر
:کنیداستفادهاطالعاتیهایپایگاه

ورودبابراحتیشماوگرفتهرادانشگاهIPشماکامپیوترکههستیددانشگاهداخلاگر-1
رانظرتانموردهایمقالهتوانیدمیlibrary.basu.ac.irآدرسباکتابخانهسایتبه

کنیدپیدا

دردانشگاهسایترویازرادانشگاهازخارجVPNبایدهستیددانشگاهازخارجاگر–2
شماحاالوبگیردرادانشگاهIPتاکنیدنصبخودکامپیوتررویرسانیخدماتقسمت

.کنیددانلودراتاندرخواستیمقاالتهمهدانشگاهدرحضورمانندتوانیدمی



سایت دانشگاه 
1



VPN خارج از دانشگاه



معرفی پایگاههای اطالعاتی 

:درکتابخانهدانشگاهدوپایگاهاطالعاتیوجوددارد

:پایگاهاطالعاتیفارسی-1

لوموبسایتمنطقهایاطالعرسانیعنورمگز،نوالیب،مگایران،سیویلیکا،
وپایگاهاستنادیعلوماسالماستوفناوری

:پایگاهاطالعاتیالتین-2

Scopusدانشلینکوفارسپیپر،



پورتال کتابخانه مرکزی



اطالعاتی فارسی  پایگاه های 



پایگاه های اطالعاتی فارسی

وبسایتمنطقهایاطالعرسانیعلوموفناوری•

http:// www.ricest.ac.ir

پایگاهاستنادیعلوماسالم•

http:// www.isc.gov.ir

بانکاطالعاتنشریات•

http:// www.magiran.com

بزرگترینبانکمقاالتعلوماسالمیوانسانی•
http://www.noormags.ir

http://www.noolib.ir

ناشرتخصصیکنفرانسهایکشور•
http://www.civilica.com

http://www.noormags.ir/
http://www.ricest.ac.ir 
http://www.noormags.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.ir/
http://www.noolib.ir/
http://www.civilica.com/


(Noormags)نورمگز

مهمترینبانکاطالعاتیمجالتفارسیوعربیدرزمینهعلوماسالمیوانسانی•

رندگانفهرستموضوعی،فهرستالفباییوپدیدآو:امکاندستیابیبهمقاالتازطریق•

:دستهبندیشدهگروه21مجالتموجوددرپایگاهرادر•

-۸اقتصاد-۷جغرافیا-۶تاریخ-۵حقوق–۴فلسفهوکالم-۳فقهواصول-2قرآنوحدیث-1
اطالع-1۳علوماجتماعی-12روانشناسی-11مدیریت-1۰علومسیاسی-۹ادبیاتوزبانها

علوم-1۸ادیانوعرفان-1۷اخالق-1۶تربیتبدنی-1۵هنرومعماری-1۴رسانیوکتابداری
میانرشتهای-21حوزهسالمت-2۰حسابداری-1۹تربیتی



برخی از قابلیت های فراهم آمده در پایگاه مجالت

مجالتبهصورتتمامتصویرارائه•
PDFفرمتدلخواهبامقاالتDownloadامکان•

متن)HTMLدرقالبPDFاینپایگاهعالوهبرساختارعرضهمقاالت•
ورهایداخلکشایگاهاینموضوعدرهیچیکازپکه(قابلویرایش

.نیست

امکانجستجوهایسادهوپیشرفتهبادامنههایمختلف،•
واستفادهWEB3زیرساختفنیونرمافزاریپایگاهنورمگزبربستر•

ازهوشمصنوعی



برخی از قابلیت های فراهم آمده در پایگاه مجالت

هتماممتنمقاالت،ارائجستجویجستجوینورمگزقادربهموتور•
قدپیشنهاداتمشابهبراساسروندجستجویکاربر،ارائههمزمانن
مقالههایمجالتومشاهدهنقدهایدیگرانونمایشجستجوی

.مشابهصورتگرفتهتوسطدیگراناست

اطالعاتصاحبانآثاربانک•

IPBasedدسترسیبهپایگاهبرایکاربرانسازمانیبهصورتامکان•



1399آمار کلی پایگاه تامهر 

مجالت علمی پژوهشی علمی ترویجی شماره مجالت

2010 752 103 86422

مقاالت مقاالت دارای متن صفحات پدیدآوران

1236223 607398 13119510 474085



(Noorlib)نور الیب

پایگاهتخصصیکتب•

)هزار2۵(بزرگترینحجمدیجیتالرادارد•

موتورجستجویهوشمنددارد•

•full htmlاست

قابلیتقیاسداره•

برایاولینبارموتورجستجویمفهومیدارد،یعنیبهطورمفهومیکلمهراجستجو•
.میکند



1400تا آذرماه پایگاه نورالیب کلی آمار 

تعداد صفحات 
تصویری

تعئداد صفحات 
متنی

تعداد عناوین تعداد مجالت

24,803,255 9,152,630 48,496 71,199



(Civilica)سیویلیکا

.ارائهکنندهمقاالتکنفرانسهایتخصصیکشوراست•

هزارعنوانمقالهعلمیپژوهشیداخلیرادراختیارپژوهشگرانودانش۸۰۰بیشاز•
.پژوهانقرارمیدهد

بهنمایهسازیونشرمجموعهمقاالتهمایشوکنفرانسهایداخلکشورایران•

.عضوهستندمرکزدانشگاهیوعلمیایران12۰درحالحاضر•

.دمرکزعلمیایراندرسیویلیکارتبهبندیشدهان۴2۰برمبنایتعدادمقاالتنمایهشده•



((Magiranایران مگ

بزرگترینمرجعونمایشگاهدائمیمطبوعاتکشور•

نشریهدرحالانتشار۳۰۰۰پوششوارایهخدماتبهبیشاز•

درجشناسنامهنشریه،طرحرویجلدوفهرستمطالبهرشمارهواقالم:خدماتشامل•
مقالهشناختیآنهابااستفادهازمندرجاتنشریه

مقاالتمشاهده–مجالتمعرفی-مجالتفهرست•
IP-baseصورتبهفقطمنابعبهدسترسی•

استفادهازفهرستالفبایی،فهرستموضوعیوجستجو•



وب سایت منطقه ای اطالع رسانی علوم وفناوری
www.ricest.ac.ir) )

وزارتوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتمعتبرعلمینشریاتتمامیدریافت•
نشریاتوقمعلمیهحوزهعلمینشریاتپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،
کشوراسالمیآزاددانشگاه

اسالمیکشورهایازمعتبرعربینشریهعنوان1۰۰۰ازبیشساالنهکردنتهیه•
جهانسرتاسرازانگلیسینشریهعنوان۶۰۰و



وب سایت منطقه ای اطالع رسانی علوم وفناوری
www.ricest.ac.ir) )



طرح،اسنادها،نقشهوهااطلسها،نامهپایاننشریات،ها،کتابشاملفارسیمنابعتمام•
وهاکارگاهبرگزاریمجالت،وکتابنشروچاپتخصصی،هایپایگاهتحقیقاتی،های

..…وایمنطقهوداخلسطحدرعلمیهایهمایش

کندشاخهاستکهپایاننامههایدانشگاههارامبادلهمی۳۰دارای•

دانشگاه بوعلی جزو شاخه هاست یعنی به کلیه منابع دسترسی داره•

وب سایت منطقه ای اطالع رسانی علوم وفناوری
www.ricest.ac.ir) )



استنادیپایگاه

دادهاعارجیاواشارهدیگریمکتوبیاوایتجربهقولی،بهمختلفدالیلبهمکتوبیاثرهردر•
.گویندمیاستتنادامراینبهکهشودمی

،علمیهایژورنالدرشدهمنتشرمطالببهارجاعازیافتهسازمانایمجموعهاستنادی،پایگاه•
قالبردغیره،وکتاباختراعات،ثبتقانونی،ودولتیانتشاراتها،گزارشکنفرانسها،ها،روزنامه
.آوردمیفراهمدیجیتالیاطالعات

بااربر،ک.آوردمیفراهمرایکدیگربهشدهمنتشراسنادومقاالتارجاعیااستنادمواردازشاخصی•
ندهایسبهجدیدترسندهایازیککدامشودمتوجهتواندمیراحتیبهاستنادینمایهازاستفاده
.انددادهارجاعپیشین

Google)«اسکالرگوگل»• Scholar)رسالهها،مقالهدرراکلیدیواژگانجستجویامکانکه
یاستنادهاینمایهبزرگترینازیکیحاضرحالدرکندمیفراهمفنیگزارشهایوعلمیهای
.است



رمنتشمقاالتبرایرااستنادینمایهکهبودکسیاولین،ISIبنیانگذازگارفیلد،یوجین•
.کردمعرفیعلمیمجالتدرشده

.میدهدارائهرامقاالتوهاکتابفهرستدادهپایگاههایبهمربوطخدماتISIمؤسسه•
.استآنهاتحلیلوارجاعهامقاالت،نمایهسازیخدماتایناختصاصیبهطور

دانشگاهینشریههزارانمقاالتاستناددادههاینگهداری•

پایگاه استنادی



(ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  
: Islamic World Science Citation Center

.ستانایراسالمیریاجمهودی،درستنایاتبهبندمرنخستیننظا•

موسانیعلوعرطالایاتوسطمرکزمنطقه،سالمییاهارکشومعلودیستنامانظاتهیه•
ازشیروریفنا

کشورهایرتبهبندیدانشگاههایایرانوجهاناسالموتجزیهوتحلیلمجالتعلمی•
براساسمعیارهایعلمسنجیمعتبراسالمیاسالمی

معرفیدانشگاهها،نشریات،نویسندگانوآثاربرترعلمیجهاناسالمدرهرسال•

ایبردیستناهاپایگاسومینISCدرهلند،Scopusو(پایگاهاستنادعلمی)ISIبعداز•
.کشوردرآنشرکتدارند۵۷دکهمیشوبهامحسورهشیکشووپژدسنجشعملکر



اطالعاتی التین پایگاه های 



Elsevier

یراهکارهایمطالعاتیدهندگانپیشرویکیازارائه•
یوهایمختلفعلمی،پزشکافزایشعملکردمتخصصانحوزههدفآن•

فناوری

دهد،کهازمیانالزویرراهکارهایدیجیتالمبتنیبروبراارائهمی•
توانبههامیآن

• SicenceDirect, Elsevier Research Intelligence, 

ClinicalKey



Elsevier

منتشرمجله2۵۰۰درمقاله۴2۰۰۰۰حدودساالنهالزویرشرکت•
میکند

۳۰۰۰۰وسندمیلیون1۳ازبیشحاوی،شرکتایناطالعاتیبانک•
.استالکترونیکیکتاب

میلیون۹۰۰ازبیشبهالزویر،سایتهایازساالنهدانلودهایتعداد•
.میرسدمورد



Elsevier

:محصوالتوپلتفرمهایخدماتیتحتمدیریتاینشرکتعبارتانداز•
• VirtualE

• ScienceDirect

• Scopus

• Scirus

• EMBASE

• Engineering Village

• Compendex

• Cell

• SciVal

• Pure



ScienceDirect

.استElsevierساینسدایرکتیکیازمحصوالتانتشارات•

،ژورنالعدد۳۵۰۰ازبیشکهاستعلمیهایپایگاهازیکی•

متن،تماممقالهعنوان1۵۶۰۰۰۰۰•

آنالیندسترسیودانلودبرایراکتابجلد۳۰،۰۰۰تقریبیتعداد•



بشویدScienceDirec.comابتداواردسایت•
کلیککنید Advanced Searchبهرویگزینه•

ScienceDirect



ScienceDirect

ناممرتبط،کلیدیکلماتباراخودنظرمدمحتوایکردنوارد•
…وجستجوموردکتابیامجلهنامنویسنده،

مقالهعنواندرخواهیممیکهراایواژهوزنیممیراjournalتب•
Findقسمتدرباشد articles with these termsجستجو
کنیممی

Reviewگزینهبعد• articlesکنیممیانتخابرا
کندمیلیسترامروریمقاالتشدهبازیصفحهدر•



ScienceDirect

فپسازاینکهجستجویخودراباعباراتمدنظرخودواعمالفیلترهایمختل•
یانجامدادید،صفحهایبرایشماظاهرمیگرددکهمقاالتمدنظرجستجورابرا

.شمابهنمایشمیگذارد
اندرصفحهمشاهدهشدهوزیرهرکدامازمحتوایجستجوشده،عبارتیتحتعنو•

abstract  وجودداردکهباانتخاباینگزینهمیتوانیدچکیدهایازمحتوای
دراپسازاینکهچکیدهمحتواهایموجو.جستجوشدهرادراختیارداشتهباشید

انمطالعهکردید،میتوانیدباانتخابمقاالتموردنیازخودآنهارابهطورهمزم
.دانلودکنید

درقسمتسمتراستناممقاالتجستجوشدهمربعیوجودداردکهممکناست•
ایهرکدامازاینرنگهادارایمعن.سبز،نارنجیویاسفیدباشدسه رنگ دارای

املبهبهمعنیامکاندسترسیکرنگسبزبهاینصورتکه.بهخصوصیاست
سفیدرنگبهمعنایآزادبودندسترسیبهمقالهورنگنارنجیکلمحتوایمتن،

.بهمعنایدردسترسبودنتنهاچکیدهمقالهمشاهدهشدهاست



ISIپایگاه استنادی 
(Institute for Scientific Information)

•Institute for Scientific Informationبهمعنیموسسهاطالعاتعلمی

یادندرمنتشرهعلمیمجالتمهمترینجامعدادنپوششونمودنفهرستبرای•
مختلفپژوهشگرانمیاناطالعاتتبادلمنظوربه

نمایه.است)استنادینمایه(ISIشناختیکتاباطالعاتهایپایگاهانواعازیکی•
دیگریکبهشدهمنتشراسنادومقاالتارجاعیااستنادمواردازشاخصیاستنادی،

وجهمتتواندمیراحتیبهاستنادینمایهازاستفادهباکاربر،.آوردمیفراهمرا
انددادهارجاعپیشینسندهایبهجدیدترسندهایازیککدامشود

.دارندقرارISIلیستدرمجله،1۶۰۰۰ازبیشحاضرحالدر•

بهآنهادرصددهحدودوگیردمیقرارارزیابیموردجدیدمجله2۰۰۰سالههر•
.شوندمیاضافهISIلیست



Web of Knowledge (WOK)

قالبدررااستنادیهاینمایهاینتمامیکهاستاین(ISI)دیگرمهمخدماتجملهاز•
Web)نامبهترگستردهدادهپایگاهیک of Knowledge)بهتاکردهآوریجمع

بدهدرادادهمختلفپایگاههایدرهمزمانتحلیلوجستجوامکانپژوهشگران

:داردعهدهبررامهموظیفهدو•

جالتمبهکهمیکندمنتشررامعتبرمجالتلیستکهاستاینکارمهمترینواولین
ISIمیشوندارائهوبآفساینسبخشزیردرآناطالعاتامروزهوهستندمعروف.

آنطالعاتاکهاستمعتبرعلمیمجالتبرایتأثیرضریبتهیهنیزبخشاینکاردومین
ضریبحاضرحالدر.میشودارائه(JCR)یامجالتاستنادیگزارشنامبابخشیزیردر

.میشودمحسوبعلمیمجالتاعتباربررسیبرایاصلیشاخصهایازیکیتأثیر،



Web Of Science (WOS)

وداردقرارWOKبطنوداخلدرنوعیبهکهرویترزتامسونشرکتازقسمتی•
.میشودمحسوبآناززیرمجموعهای

•WOSبهمربوطآنهاازتعدادیکهاستبزرگنمایهیاوپایگاهدادهچندینشاملخود
.استکنفرانسها

.میدهدپوششرامجلههزار12ازبیشومختلفزبان۴۵حدود•



شاملچهارنمایهاصلیمیباشدومجالتموجوددراینچهارنمایهWOSمجموعه•
:اعتبارعلمیبیشتریدارند

(Science Citation Index)نمایه استنادی علوم•

تا1۹۹۰سالازعلمی،مختلفرشته1۵۰ازمهم،وشدهشناختهعلمیمجله6500
دهدمیقرارپوششتحتراامروزبه

(Social science Citation Index)نمایه استنادی علوم اجتماعی•

رشته۵۰مجلهعلوماجتماعیاز2۴۷۴نمایهاستنادیعلوماجتماعیدرحالحاضر
راتحتپوششداردعلمیپیشرودرعلوماجتماعی

Web Of Science (WOS)



 (Arts and Humanities Citation Index)نمایه استنادی علوم انسانی و هنر•

مجلهعلمیباموضوعاتهنر،1۳۰۰نمایهاستنادیعلومانسانیوهنرمتشکلاز
مشرق،شعر،موسیقی،آثارکالسیک،تاریخ،(اعماززبانشناسی)خارجهزبانهای

شناسی،فلسفه،باستانشناسی،معماری،مذهب،تئاترورادیو

 (Emerging Sources Citation index: ESCI)نمایه استنادی علوم نوپدید •

موکهایننمایهبهتازگیبهلیستنمایههایاینوبسایتاضافهشدهاستوعلو
.باموضوعاتنوپدیدراشاملمیشودمجلههای

Web Of Science (WOS)



JCR (Journal Citation Report)

Thomsonبزرگسازمانتوسطیکبار،سالی• Reutersتوسعه،برایشاخصیعنوانبه
جهانرسراسدراجتماعیوعلمیتحقیقاتزمینهدرمجالتارزیابیوخصوصیاتبررسی

.استشدهتعریفباشند،شدهنمایهISIاطالعاتیجایگاهدرکه

•JCRاستنادمرجعمیلیون2۵ازبیشومجلههزار1۰ازبیشدرراسازیاستنادروند
Webدرساالنهکهشده of knowledgeکندمیبررسیراشوندمینمایه.

.هستندمروریوپژوهشیمقاالتاکثراJCRدرشدهفهرستمجالتدرموجودمقاالت•

•JCRعلمیژورنال۵۹۰۰ازبیشگیرندهبردرآنعلمینسخهاستموجودنسخهدودر
.استژورنال1۷۰۰برمشتملآناجتماعیعلومنسخهو





Scopus

•ScopusهلندیناشرمحصوالتازیکیElsevierاست

جهاناستنادیهاینمایهوچکیدهپایگاهبزرگترین•

تنهانهکهاستمختلفهایحوزهدرپژوهشگرانبرایخوبیابزارپایگاهاین•
.کندمیبیاننیزراآنهااستناداتمیزانبلکهآنهاچکیدهومقاالتاطالعات



متنتمامبهدسترسیامکاناست،نامهچکیدهیکاسکوپوساطالعاتیپایگاه•
نداردوجودمستقیمصورتبهمدارک

ناشربهمربوطلینکرویبربایدکاملمتنبهدسترسیبرای•
(View at publisher)

.استمیسرآنکاملمتنبهدسترسیاشتراک،صورتدرکه•

Scopus



انواع جستجو در اسکوپوس



:نشریاتجستجوی-1

ودوجنشریههروموضوععنواناساسبرجستجوامکاننشریاتجستجویقسمتدر
دارد

(ژورنال)انواع جستجو در اسکوپوس



Analyze)نشریاتتحلیلبخشدر• Journal)نشریاتتحلیلگرابزارازاستفادهباو
(Journal Analyzer)،دوبرعالوهتوانمینظرموردنشریهانتخابوباجستجو

ودریافتیاستنادهایکلتعدادنشریه،مقاالتکلتعداد،SNIPوSJRشاخص
.نمودمشاهدهگرافیکینمودارهایصورتبهرادیگرآماریهایشاخصبرخی

قابلبعدبه1۹۹۶سالازنشریاتبهمربوطاستنادیاطالعاتکهشدیادآورباید•
.هستنددسترسی

(ژورنال)انواع جستجو در اسکوپوس



(ژورنال)انواع جستجو در اسکوپوس



Document)مدارکجستجوی-2 search)

بخشدر(phrase)جستجوعبارتیا(Keyword)واژهکلیدچندیایکازاستفاده
نظرموردمدارکبهدسترسیبرایمدارکجستجوی

منودرموجودهایگزینهطریقازجستجوکردناخصامکان

نوانعمدرک،نوعموضوعی،حوزهنویسنده،سال،اساسبرجستجونتایجکردنمحدود
ونتایجصفحهدرمدرکزبانوسندنوعها،کشور،کلیدواژهسازمانی،وابستگیمنبع،

،(Refine)چپسمتستوندر

(مدارک)انواع جستجو در اسکوپوس



محدود کردن جستجو



Author)نویسندگانجستجوی• search)

هاصشاخمشاهدهوآمدهدستبهنتایجلیستازنظرموردنویسندهنامرویکلیک•
:جملهازویباآمارمرتبطو

•(H-Index)است،نویسندهعلمینشانگرتأثیرگذاریکه
استنادها،کلتعداد•
ارجاعات،کلتعداد•
(Co-authors)همکارنویسندگان•
H-Indexشاخصبهمربوطنمودار•

(نویسنده)انواع جستجو در اسکوپوس



در اسکوپوس(Author search)جستجوی نویسندگان 

صورتبهرانویسندهیکبهمربوطموضوعیهایحوزهوآمارتحلیلومشاهده•
.ایدایرهنمودار

میاختصاص(ID)فردمنحصربهشمارهیکشدهشناختهنویسندههربهاسکوپوس•
.جستجواستوشناساییقابلآنوسیلهبهکهدهد

داردوجودنیزپرکارنویسندگانشناساییامکانبخشایندر•



H-index



H-Indexشاخص هرش یا 

هیرشتوسطپروفسورجورج2۰۰۵اینشاخصدرسال•
•(Jorge Hirsch)،فیزیکداندانشگاهکالیفرنیا،ابداعشد.

عههیرشیکمقیاسعددیبرایتعیینسهمیکپژوهشگردرتوس•
رایعلمدررشتهمربوطهخلقکرد،چراکهپیشازآنمعیاردقیقیب

.انجاماینکاروجودنداشت



شاخصیبرایسنجشاعتبارنشریات•

یادیمتمایزکردنمحققانتاثیرگذارازآنهاییکهصرفاتعدادزبرای•
مقالهمنتشرکردهاند

هیکبرپایهتوزیعاستناداتدادهشدهبهآثارمنتشرH-indexمحاسبه•
فردیاگروهیازافراد

.ندمحققانیکهدریکحوزهکاریفعالیتمیکنابزاریمفیدبرای•

H-index



پایگاه.رامحاسبهمیکنندHسهپایگاهاطالعاتیمعروفوجودداردکهشاخص•
Webهای of KnowledgeوScopusکهنیازبهاشتراکدارندوGoogle

Scholarکهاینکاررابهصورترایگانانجاممیدهد.

برایمقاالتفارسی(ISC)وپایگاهاستنادیعلومجهاناسالم•

1۹۹۵هاینکتهایکهدرمورداینپایگاهبایدبدانیدایناستکهتنهامقاالتسال•
مدنظرقرارHبهبعدراکهدراینپایگاهثبتشدهاند،برایمحاسبهشاخص

میدهد

H-index



در اسکوپوس SJR و SNIP

.راارائهکردهاستSNIPوSJRاسکوپوسبرایسنجشاعتبارنشریاتدوشاخص



جهت چاپ مقالهSNIPشناخت شاخص

کلمهمخففSNIPشاخص•
•Source Normalized impact per paper بهمعنادرکهباشدمی)(

.باشدمیمنابعاساسبرشدهمتناسبتاثیرضریبمعنی

ایتسدروگرددمیارائهاسکوپوسعلمیپایگاهتوسطشاخصاین•
SCIMAGOJRباشدمیدسترسیقابل.

اندشدهسازینمایهپایگاهایندرکهمجالتیسالههرمحاسبهجهت•



مجلهساله۳هایدادهاساسبرSNIPشاخصمحاسبه
.گرددمیمحاسبهزیرصورتبهوباشدمی



مزایای این شاخص

شاخصاینبررسیجهتترمناسبزمانیبازه•

گیردنمینظردررااستنادیخود•

خودموضوعحیطهدرمجلهبهترینیافتندرمحققینبهکمک•

مجالتازترمناسبپوشش•



چاپ مقالهجهت  SJRشناخت شاخص

توسطوگرددمیمحاسبهاسکوپوسپایگاهتوسطشاخصاین•
.شودمیارائهSCIMAGOJRسایت

راهااستناداینعلتوکیفیتهمومجلهیکاستتنادهایشمارهم•
.نمایدمیمعرفیوبررسی

یاربسپراکندهاستناداتباوقویمجالتبررسیجهتشاخصاین•
.باشدمیمناسب



SJRتفاوت ایمپکت فاکتور و شاخص 

اکتورایمپکتفاکتوررایگاننیستوبرایهرمجلهبایدایمپکتف•
.مربوط،خریداریشود

•SJR  ایبرخالفایمپکتفاکتوررایگاناستودرنمایهآنژورناله
ISIهموجوددارند

هومعتبرایمپکتفاکتوربهترینمعیاربرایارزیابیکیفیتیکمجل•
.بودنآننیست



تحلیل نشریات اسکوپوس



تحلیل نشریات اسکوپوس
(Analyze Journal)

استنادهایکلتعدادنشریه،مقاالتکلتعدادگرافیگینمودارهایمشاهده•
دیگرآماریهایشاخصبرخیودریافتی

صورتبهراآنهابهمربوطشاخصهایمقایسهورانشریهچندیادوانتخاب•
نموداری

موضوعیحوزههردرهستهنشریاتشناساییامکان•

هستنددسترسیقابلبعدبه1۹۹۶سالازنشریاتبهمربوطاستنادیاطالعات•



(Document search)مدارک جستجوی

(Keyword)کلیدواژهچندیایکازاستفادهبامدارکجستجوی•

منودرموجودهایگزینهطریقازجستجوکردناخصامکان•

وعنموضوعی،حوزهنویسنده،سال،اساسبرجستجونتایجکردنمحدود•

ودسننوعکشور،ها،کلیدواژهسازمانی،وابستگیمنبع،عنوانمدرک،
مدرکزبان



(Document search)مدارک جستجوی



جستجوی نویسندگان 
(Author search)

نویسندهنامبراساسجستجوامکاننویسندگانجستجوی•

بارتبطآمارموهاشاخصموردنظرنویسندهنامرویبرکلیکباکهنتایجلیستمشاهده•
H-Index))شاخصجملهازوی

(Co-authors)همکارنویسندگانارجاعات،کلتعداداستنادها،کلتعدادکردنمشاهده•
هرششاخصبهونمودارمربوط

شدهشناختهنویسندههربه(ID)فردمنحصربهشمارهیکدادناختصاص•

IDپرکاربوسیلهنویسندگانشناساییامکان•



جستجوی نویسندگان 
(Author search)



(FarsPaper)سامانه فارس پیپر 



مروری بر پایگاه های اطالعاتی

پایگاهاطالعاتیالتین-2

سامانهفارسپیپر
basu.farspaper.ir

ابزارقدرتمندیبراییافتنمقاالت،برگرفتهازسایتهایمعتبرمانند•
CrossrefوپایگاهاطالعاتیScopus

یازجستجویهزارانمقالهبدوننیازبهواردشدنبهپایگاههاینامبردهدرکسر•
ثانیه

http://basu.daneshlink.ir/


فارس پیپرمروری بر پایگاه اطالعاتی



فارس پیپر در دانشگاه بوعلیپایگاه اطالعاتی

یازبرایاستفادهازتمامیخدماتسامانهدرونمحیطدانشگاهبدونن•
.بهثبتناممیتوانیدازکلیهخدماتاستفادهنمایید

:دانشگاهشمابهاینصورتمیباشدادرس•

• Basu.farspaper.ac.ir



الدیجیتیشناسهبایدپیپر،فارسازالتینمقالهدانلودبرای•
DOI،یشناسهمقالهPMIDیاPMIDرامقالهیچکیدهلینکیاو
.باشیدداشته

مقالهدانلود



دانلود مقاله با استفاده از لینک چکیده مقاله

فیلددرآنکردنواردومقالهیصفحهآدرسداشتناختیاردربا•
یدکمهدادنفشارو"DOI،PMID،کتابفصلیامقالهلینک"

.شودمیدادهنمایشنظرموردیمقالهاطالعات،جستجو

تجهدرخواستییمقالهدانلود،یدکمهفشردنباتاییدصورتدر•
.گرددمیآمادهکاربردانلود



مقالهنمونه ی لینک چکیده ی 

• https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024903

029853 

•

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00

45782516303231



PMIDیاDOIدانلود مقاله با شناسه 

•
،ندهنویسنام،ژورنالنام،کلیدییکلمه،مقالهنامجستجویامکان
مجلهISSNشناسه

مقالهPMCIDیاوPMIDیاDOIیشناسهداشتناختیاردربا•
کتابفصلیامقالهلینک"فیلددرآنکردنواردونظرمورد

،DOI،PMID"یمقالهاطالعات،جستجویدکمهدادنفشارو
شودمیدادهنمایشنظرمورد

هتجدرخواستییمقاله،دانلودیدکمهفشردنباتاییدصورتدر•
گرددمیآمادهکاربردانلود



؟چیستDOIشناسه

DigitalیاDOIشناسهی• Object Identifierیکشمارهی
.استانداردبینالمللیبرایشناساییاسنادالکترونیکمیباشد

ههرمقالهوکتابداراییکشناسهییکتاومنحصربفردمیباشدک•
.توسطناشربهآنتعلقمیگیرد

یتوانازطریقمراجعهبهپایگاهمنتشرکنندهیمقالهیاکتابموردنظرم
.مقالهیموردنظرخودرااستخراجنمود DOIشناسهی

DOIچندنمونهشناسه : 

•
10.1520/jte20130093 
10.1038/ng.130 
10.1023/A:1024903029853 



چیست ؟ PMIDشناسه ی 

نیزعبارتیمشابهبرایشناساییDOI،PMIDدرکنارشناسهی•
.میباشدPubMedمقاالتپایگاهانجمنملیسالمتآمریکا

PMIDچندنمونه : 

•

8035452 
10086172



چیست ؟ ISSNشناسه 

•
فردیاستکهبرایمشخصکردنیکشمارههشترقمیمنحصربه

.ایچاپییاالکترونیکیبهکارمیرودنشریهدوره

 : ISSNچندنمونهشناسه

•

0003-4975 
1365-1609



راهنمای دانلود کتاب 
نمیلیونکتابالکترونیکیازانتشاراتمختلفعلمیدرای۵آرشیوبیشاز•

سرویس

،شناسهجستجویدرآرشیوبااستفادهازکلمهکلیدی،نامنویسنده،عنوانکتاب•
وپیداکردنکتابموردنظررادرکوتاهترینزمان... ISBNی

زمینههایپزشکی،فنیودرEbooksانواعمختلفکتابهایالکترونیکی•
درزبانهایمختلف2۰1۷تاسال...مهندسی،علومنظریوپایهو

وهمچنینسعیشدهتاعالوهبرکتبموجود،کتبنایاباز•
وفروشگاه...و Ebsco،Ebrary،EBLپایگاههایمختلفانتشارایبوکمانند

.همآرشیوشود Google bookو Amazonهایکتابمانند



ارتعدادزیادیازکتبآرشیوشدهدرونلیستبصورتآنیوخودک•
قابلتهیهمیباشد

پسازکلیکرویلینکدانلودوگذشتمدتزمانکوتاهیکتاب•
.بارگذاریشدهوازطریقپنلکاربریدردسترسمیباشد

وبرایمابقیکتبلیستپسازثبتدرخواستتوسطاپراتورتهیه•
شماارسالخواهدشد

درخواستآفالیندرصورتنبودنکتابدرخواستیشماازبخش•
جستجویکتاب



راهنمای دانلود پایان نامه

میلیونپایاننامهازدانشگاههای۵دسترسیبهبهمتنکاملبیشاز•
معتبرسرتاسرجهان

 ProQuestقابلدسترسبودنپایاننامههایپایگاهپروکوئست
Dissertation & Theses وپایاننامههایOpen Access از
وموسساتتحقیقاتیمختلفجهانکلیهیکالجها،دانشگاهها

ددراینسیستمتنهاپایاننامههایالتینقابلدسترسمیباش•



استاندارد های فنی و مهندسی

انهایجستجوازمیاننیممیلیونمدرکاستانداردمنتشرشدهبهزب•
انجمنمعتبردر۶۰مختلفازبیشاز

وبدونقفلوهرگونهPDFدریافتفایلهایموردنیاز،درفرمت
تغییرات

اسالآرشیوکاملاستانداردهایفنیومهندسیفارسپیپرازابتدات
راپوششدادهشده2۰1۷

.برایجستجوتنهاکداستانداردبدونسالراواردنمایید•
ISO 9001:مثال•



راهنمای استفاده از پایگاه های دسترسی مستقیم

شبرایاستفادهازپایگاههایآنالین،درپنلکاربریخودواردبخ•
"دسترسیمستقیمشوید"

یبادراینقسمتتمامیپایگاههایآنالینلیستشدهاندوبهراحت•
وباکلیکجستجومیتوانیدبهپایگاهموردنظردسترسیداشتهباشید

دهوبررویگزینهورودهرپایگاهمیتوانیدمستقیماواردسایتش
.بدونمحدودیتدردانلودازپایگاهاستفادهنمایید

رایبرایپایداریبهتروکاهشافتسرعتهمچنیندسترسیمداومب
دازیکیپایگاههایاصلیپراستفادهدوسرورتعبیهشدهکهمیتوانی

.ازدوسرورجهتدسترسیاستفادهنمایید



راهنمای ارسال درخواست آفالین 

وددرصورتیکهجستجویشمابرایرکوردهایموردنظربدوننتیجهب
میتوانیدآنهارابصورتآفالینارسالنمایید



یکی پایگاه خاص تحت پوشش کتاب های الکترون



پایگاه های تحت پوشش کتاب و مقاله و ژورنال



پایگاه های تحت پوشش استاندارد های فنی و مهندسی



(DanesLink)دانش لینکسامانه



مروری بر پایگاه های اطالعاتی

دانش لینکسامانه 
basu.daneshlink.ir

ScienceDirectپایگاههایالتینبهبهمقاالتدیجیتالیوآنالیندسترسیآسان•

ISI, Scopus, Emerald,       (پایگاهدیگر2۵۰....)و

http://basu.daneshlink.ir/


DaneshLink

دانشگاهواردشویدواحتیاجبهIPدسترسیداخلدانشگاهبایدبابرای•
.نداریدثبتنام

رادانشگاهازخارجvpnابتدابایددانشگاهخارجدردسترسیبرای•
نماییدنصبودانلود

شویدمیدانشگاهvpnوارددانشگاه،داخلID،PASSبا•
.شویدلینکدانشسامانهواردنامثبتبدون•
دانلودوعهمطالرامقالهالکترونیکیپایگاهصدهالوگوها،رویکلیکبا•

نمایید



غیر موجود در دانشگاه  درخواست مقاله یا ایبوک

صورتموجودبودنفایلدیجیتالایمیلارسالدر•

یساعتنشانهناموجودبودننسخهالکترونیک2۴ارسالایمیلتاعدم•
موردنظررادرقسمتخواستهشدهواردDOIلینکیامیباشد
.نمایید

قادربهدریافت- DOIبخاطربسپاریدباواردکردنلینکیاعنوانیا•
PDFپیدااگرنتوانستیدفایلموردنظررا.بصورتآنیمیباشید

کنیدازاینقسمتاستفادهکنید



شماجستجونکردهباشیدفایلدرخواستیوباشدفایلموجوداگر•
.گرددارسالنمی

ودکلیککنیدلینکدانلودبرایشماارسالشسفارش رویدکمه•

.نیدسعیکنیدتاحتیاالمکانازایمیلغیردانشگاهیاستفادهک•



ویدئوآموزشی دانش لینک

http://daneshlink.ir/Help-Daneshlink-low.mp4

PDFراهنمای دانش لینک

http://daneshlink.com/help-daneshlink.pdf

تراهنمای تصویری و متنی سامانه در آدرس زیر موجود اس

http://daneshlink.ir/Help-Daneshlink-low.mp4
http://daneshlink.com/help-daneshlink.pdf


تصویری ازدسترسی به  پایگاه ها در دانش لینک



الهدانلود مقاله با استفاده از لینک چکیده مق

فیلددرآنکردنواردومقالهیصفحهآدرسداشتناختیاردربا•
یدکمهدادنفشارو"DOI،PMID،کتابفصلیامقالهلینک"

.شودمیدادهنمایشنظرموردیمقالهاطالعات،جستجو

تجهدرخواستییمقالهدانلودیدکمهفشردنباتاییدصورتدر•
.گرددمیآمادهکاربردانلود



چیست ؟DOIشناسه یا 
(Digital Object Identifier)

.یکشمارهیاستانداردبینالمللیبرایشناساییاسنادالکترونیک•

طناشرهرمقالهوکتابداراییکشناسهییکتاومنحصربفردمیباشدکهتوس•
.بهآنتعلقمیگیرد

نشناسهازطریقمراجعهبهپایگاهمنتشرکنندهیمقالهیاکتابموردنظرمیتوا
DOIمقالهیموردنظرخودرااستخراجنمود.

:DOIچندنمونهشناسه•

10.1520/jte20130093 
10.1038/ng.130 
10.1023/A:1024903029853



چیست ؟PMIDشناسه ی

ننیزعبارتیمشابهبرایشناساییمقاالتپایگاهانجمDOI،PMIDدرکنارشناسهی
.میباشدPubMedملیسالمتآمریکا

PMID:چندنمونه

8035452 

10086172



درصورتداشتنهرگونه
ایمشکلدررابطهباپایگاهه
داطالعاتیباماتماسبگیری

۳۸۳۸1۶۰1:تلفن
۳۷1داخلی



ما با تشکر از حضور سبز ش


