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تِیَ ّ تٌظین :بخش پژُّش در ایٌترًت
شبکَ اطالع رساًی ًْر
هرکس تحقیقات کاهپیْتری علْم اسالهی ًْر
چاپ ّ اًتشار ایي هقالَ بذّى اجازٍ

هجاز ًوی باشذ.
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معرفی پایگاه
ایي پبیگبٍ دس عبل  0881ثب ُذف جوغ آّسی هجالت ایشاى ّ تِیَ یک هشجغ کبهل اص ًؾشیبت ایشاًی
تبعیظ ؽذ.
اص ايي سّ دس ايي پبیگبٍ ثٌبثش آى اعت کَ ثب ایجبد یک هشجغ کبسآهذ ،ثغتشی هٌبعت ثشای حضْس هْثش دس
صٌؼت اطالع سعبًی آهبدٍ ؽْد .ثش ايي اعبط تبکٌْى اهکبى دعتشعی ثَ ثیؼ اص  81111همبلَ ّ ًؾشیَ دس
هْضْػبت ػوْهی ّ تخصصی فشاُن ؽذٍ اعت.
تالػ ايي پبيگبٍ ثش آى ثْدٍ اعت کَ دس توبهی هْضْػبتً ،ؾشیبت هؼتجش سا جوغآّسی ّ دس پبیگبٍ خْد لشاس
دُذ.
دس ایي هجوْػَ فمط ًؾشیبت چبپ ؽذٍ ثب هجْص ّصاست فشٌُگ ّ اسؽبد اعالهی ػشضَ هیگشدد .ػالٍّ ثش ايي
کَ تؼذاد صیبدی اص سّصًبهَُبی کثیش االًتؾبس کؾْس ًیض دس ایي پبیگبٍ ّجْ داسًذ.
ایي پبیگبٍ ثَ هؾتشکیي خْد اجبصٍ هیدُذ کَ ًؾشیبت ّ همبالت هْجْد دس پبیگبٍ سا ثَ صْست کبهل هطبلؼَ
ّ یب دسيبفت کٌٌذ .ؽبیبى رکش اعت فمط  %81الی  %41اص ًؾشیبت داسای هتي یب چکیذٍ هطبلت اعت ّ دس
عبيش هْاسد فمط ثَ هؼشفی هجلَ یب ًؾشیَ اکتفب ؽذٍ اعت.

نحىه استفاده از پایگاه
عضىیت
ثخبطش هحذّدیت اهکبًبت ،اسائَ خذهبت ّ دعتشعی ثَ اطالػبت ّ هتي ًؾشیبت تٌِب اص طشیك اؽتشاک کبسثش
اهکبى پزیش اعت .فمط دعتشعی ثَ هتي سّصًبهَُبی کثیش االًتؾبس ثشای غیش هؾتشکیي ًیض اهکبى پزیش اعت.
ایي پبیگبٍ دّ ًْع اؽتشاک داسد:
 .0ػضْیت ّ اؽتشاک سایگبى؛ ثشای ديي هؾخصبت هجالت ّ چکيذٍُب.
 . 2ػضْيت ثب پشداخت هجلغی هؼيي ،کَ دس ايي صْست ًبم کبسثشی ّ کلوَ ػجْس ثَ کبسثش اختصبؿ يبفتَ ّ کبسثش
هیتْاًذ ثَ هيضاى اػتجبس خْد اص آى اعتفبدٍ ًوْدٍ ّ ثَ هْاسد داسای هتي کبهل ًيض دعتشعی پيذا کٌذ.

ثشای اسائَ خذهبت ثِتش اص ثبًک اطالػبت ًؾشیبت ،افشاد هیتْاًٌذ ثب تکویل فشم هخصْؿ فشم اؽتشاک سا اسعبل
ًوبیٌذ تب ثَ صْست سایگبى یب هخصْؿ هؾتشکیي خذهبت هٌبعت دسیبفت ًوبیٌذ.
خذهبت سایگبى ؽبهل هْاسد صيش هیثبؽذ:
ـ دعتشعی هحذّد ثَ هتي همبالت هْجْد ًؾشیبت ػضْ؛
ـ ایجبد فِشعتی اص ًؾشیبت هْسد ػاللَ جِت اطالع اص اًتؾبس آًِب ثْعیلَ ایویل ّ دعتشعی عشیغ
ّ آعبى ثَ آًِب؛
ـ اعتفبدٍ اص خذهبت اؽتشاک ّ خشیذ ایٌتشًتی پبیگبٍ ثب تکویل ًوْدى فشم هخصْؿ؛ کَ دس ايي
حبلت ثَ هْاسد ریل اهکبى دعتشعی هیثبؽذ:
الف) دسیبفت ُفتگی فِشعت ًؾشیبت تبصٍ اًتؾبس يبفتَ اص طشیك پغت الکتشًّیکی؛
ة) هطبلؼَ ًؾشیبت ّ همبالتی کَ ثَ صْست سایگبى لشاس دادٍ ؽذٍ اعت؛
ج) اعتفبدٍ اص عیغتن اػتجبسی پبیگبٍ جِت خشیذ همبالتً ،غخَ الکتشًّیکی ًؾشیبت ّ
اؽتشاک ًغخَ چبپی؛
د) عبیش اهکبًبت ّ هضایبیی کَ دس هشاحل ثؼذی پبیگبٍ اضبفَ خْاُذ ؽذ.

فهرست مىضىعات اصلی
خذهبت ایي پبیگبٍ تحت چٌذ ػٌْاى اصلی گشد آهذٍ اعت کَ ػجبستٌذ اص:
 .0فِشعت الفجبیی ًؾشیبت
 .2فِشعت هْضْػی
 .8جغتجْی ًؾشیبت
 .4جغتجْی هطبلت
 .5فِشعت ًؾشیبت داسای هتي
 .6خذهبت
 .7خذهبت اؽتشاک ایٌتشًتی
 .8ػضْیت دس پبیگبٍ
مىضىعات اصلی و فرعی
هْضْػبت اصلی ًؾشیبت ػجبستٌذ اص:

ـ ػلْم اعالهی ؽبهل :دیي ،هؼبسف اعالهی ّ ػلْم لشآًی.
ـ ػلْم اًغبًی ؽبهل :ػلْم عیبعی ،هؼبسف ّ حمْق ،الِیبت ّ هؼبسف ،فلغفَ ،تبسیخ ّ . ...
ـ ػلْم پبیَ ؽبهل :سیبضیبت ،فیضیک ،ؽیوی ّ ًجْم.
ـ اطالع سعبًی ؽبهل :سعبًَُبً ،ؾشیبت ،کتبثذاسی ،گضیذٍ ًؾشیبت خبسجی ،استجبطبت ّ داًؾگبٍُب.
ـ ادثیبت ،ؽبهل :ادثیبت داعتبًی ،ؽؼش ّ ادثیبت کْدکبى.
ـ ًؾشیبت ػلوی هصْة ،ؽبهل :ػلْم پبیَ ،ػلْم اًغبًی ،پضؽکیٌُ ،ش ّ هؼوبسی ّ کؾبّسصی.
ـ ٌُش ،ؽبهل :عیٌوب ،تئبتش ،هْعیمیٌُ ،شُبی تجغوی ّ . ...
ـ جبهؼَ ّ فشٌُگ ،ؽبهل :گشدؽگشی ،ثِضیغتی ،تبهیي اجتوبػی ّ . ...
ـ کبهپیْتش ّ ایٌتشًت ،ؽبهلً :شم افضاس ،ؽجکَ ،ایٌتشًت ،استجبطبت ّ . ...
ـ هٌبطك ّ الْام ،ؽبهل :آعیب ،آلوبى ،هطبلؼبت هٌطمَای ّ. ...
ـ ثِذاؽت ّ دسهبى ،ؽبهل :پضؽکی ،ثِذاؽت ػوْهی ،تغزیَ. ... ّ ،
ـ تجبست ّ التصبد ،ؽبهل :ثبًک ّ عشهبیَ ،ثیوَ ،هبلیبت ،تؼبًّیُب ّ . ...
ـ صٌبیغ ،ؽبهل :صٌبیغ فلضی ،تأعیغبت ،صٌبیغ غزایی ّ . ...
ـ فٌی ّ هٌِذعی ،ؽبهل :ثشق ،الکتشًّیک ،ؽِشعبصی ،هؼوبسی ّ . ...
ـ آهْصػ ّ پژُّؼ ،ؽبهل :تکٌْلْژی آهْصؽی ،آهْصػ صثبى ،آهْصػ ػبلی ّ . ...
ـ هحیط صیغت ،ؽبهل :هٌبثغ طجیؼی ،جغشافیب ،ؽکبس ّ حیبت ّحؼ ّ . ...
ـ کؾبّسصی ،ؽبهل :دام ّ طیْس ،داهپضؽکی ،آثضیبى ّ . ...
ـ ّسصػ ّ عشگشهی ،ؽبهل :سؽتَُبی ّسصؽی ،هؼلْهبت ػوْهی ،طٌض ّ . ...
روشهای دسترسی به نشریات
اکٌْى ثشخی اص خذهبت پبیگبٍ ثبًک اطالػبت ًؾشیبت کؾْس سا ثَ طْس هختصش هْسد اؽبسٍ لشاس هیدُین.
کبسثش اص ساٍُبي صيش هیتْاًذ ثَ ًؾشیبت دعتشعی داؽتَ ثبؽذ:
 .0فِشعت الفجبیی؛
 .2فِشعت هْضْػی؛
 .8جغتجْ.
ایي ساٍُبی دعتشعی دس چٌذ چیض ثب يکذيگش هؾتشکاًذ کَ ػجبستٌذ اص:
 دس ُش کذام اص ایي صفحبت تؼذاد ًؾشیبت دسج ؽذٍ ًوبیؼ دادٍ هیؽْد. کبسثش هیتْاًذ ثب هشاجؼَ ثَ تصْیش هجلَ ،اص هطبثمت هتي ّ ًغخَ چبپی اطویٌبى حبصل ًوبیذ یب ایٌکَهجلَ سا ثَ ُوبى صْست هٌتؾش ؽذٍ هؾبُذٍ ًوبیذ.
کبسثش اص ُش يک اص ساٍُبی فْق کَ ثَ ًؾشيَ هْسد ًظش خْد ثشعذ ،هیتْاًذ ثَ اهکبًبت ّ اطالػبت صیش دعتشعی
پیذا کٌذ:

 .0هؾخصبت ًؾشیَ؛
 .2آخشیي ؽوبسٍ؛
 .8آسؽیْ ًؾشيَ؛
 .4جغتجْی هطبلت؛
 .5هکبتجَ ثب ًؾشیَ؛
 .6هؾبُذٍ هتي ثَ صْست ( PDFفمط ثشای هؾتشکیي اهکبى پزیش اعت کَ لبثل دسيبفت ًیض هیثبؽذ)؛
 .7چکیذٍ ثشخی اص ًؾشیبت ّ هجالت.
الف)فهرست الفبایی
دس فِشعت الفجبیی کلیَ ًؾشیبت ثش اعبط
حشّف الفجب هشتت ؽذٍاًذ کَ کبسثش هیتْاًذ ثب
اًتخبة اّلیي حشف ًبم ًؾشیَ ،ثَ ًؾشیَ
هْسد ًظش خْد دعتشعی پیذا کٌذ.

ب)فهرست مىضىعی
دس فِشعت هْضْػبت اثتذا هْضْػبت اصلی فِشعت ؽذٍاًذ کَ ثب اًتخبة ُش یک اص آًِب صیش هجوْػَُبی آى
ثَ ًوبیؼ دسهیآیذ ّ دس ًِبیت ثَ ػٌبّیي ّ عپظ ؽوبسٍُبی هجالت ختن هیؽْد.
کبسثش لبدس خْاُذ ثْد ثب کلیک ثش سّی ُش کذام اص هْضْػبت ًؾشیبت هْسد ًظش ،ثذاى دعتشعی یبثذ .دس ایي
لغوت ًیض تؼذاد ػٌبّیي هْضْع هْسد ًظش سا ًوبیؼ هیدُذ.

جستجى
دس ایي پبيگبٍ جغتجْ ثب دّ سّػ عبدٍ ّ پیؾشفتَ اهکبى پزیش خْاُذ ثْد .کبسثش هیتْاًذ ثب لشاس دادى ّاژٍ
هْسد ًظش دس کبدس هشثْط ثَ جغتجْ ،ػولیبت جغتجْ سا دًجبل کٌذ.

جغتجْ دّ ثخؼ اصلی داسد:
الف) جغتجْی ًؾشیبت.
کَ دس ایي لغوت اهکبى تؼییي داهٌَُبی صیش ّجْد داسد:
 ػٌْاى ّ ّاژٍ کَ ؽبهل ػٌبّیي ًؾشیَ ،فصلُب ّ ثخؼُبی هختلف اعت؛ ًبم ًؾشیَ؛ اًتخبة هْضْع؛ دعت اًذسکبساى (هذیشاى)؛ ؽِش ّ ًؾبًی؛ دّسٍ اًتؾبس.ة) جغتجْی هطبلت.
جغتجْی هطبلت تحت ػٌْاى جغتجْی ًوبیَ ُوَ هجالت ّ ًؾشیبت ػضْ؛
ثب لبثلیتُبی صیش ثشای کبسثش اهکبى پزیش خْاُذ ثْد.
 ًوبیَ کبهل هطبلت؛ ػٌْاى هطلت ،ػالٍّ ثش ایٌکَ اهکبى تؼییي داهٌَ دس ُوَ هجالت ػضْ یبُوَ سّصًبهَُبی ػضْ ًیض هیغش اعت؛
 پذیذ آّسًذگبى؛ چکیذٍ ّ کلیذ ّاژگبى.روزنامه ها
دس ایي پبیگبٍ هتي تؼذاد صیبدی اص سّصًبهَُب ًيض ّجْد داسد کَ کبسثش هیتْاًذ ثب ػضْ ؽذى دس ایي لغوت اص
اخجبس سّصًبهَُب اص طشیك ایویل خْد هطلغ گشدد .الجتَ لبثل رکش اعت کَ ثغيبسی اص ايي سّصًبهَُب ثَ عبيت
خْد پيًْذ دادٍ ؽذٍاًذ.

