PubMed

www.pubmed.com -

پایگاُ اطالػاتی پشؽىی وِ حاٍی اطالػات تیؼ اس  17هیلیَى چىیذُ هماالت هجالت حَسُ
پشؽىی اعت .ایي پایگاُ اٍلیي ٍ هْوتزیي پایگاُ اطالػاتی تزای دعتزعی تِ آخزیي یافتِ ّای
تحمیماتی در ػزفِ درهاى ٍ تؾخیـ تیواری ّا در ولیِ سهیٌِ ّای پشؽىی ٍ ػلَم ٍاتغتِ
اعت.

PubMedCenteral

-

www. PubMedCental.com

پایگاُ اطالػاتی پشؽىی وِ حاٍی هتي واهل ّشاراى همالِ هجلِ ،همالِ وٌفزاًظ ،پایاى ًاهِ ٍ
غیزُ در حَسُ پشؽىی اعت.

Eric

www.eric.ed.gov -

www.imdb.com - Internet movie database
تشرگتزیي ٍ هْوتزیي پایگاُ اطالػاتی فیلوْای عیٌوایی جْاى وِ اطالػات تیؼ اس 600
ّشار فیلن ٍ عزیال تلَیشیًَی ٍ ًیش اطالػات وارگزداًْا ٍ عایز دعت اًذرواراى فیلن را در
تز دارد .ایي پایگاُ حتی اس هٌاتغ چاپی ًیش هْوتز اعت.

eprints.rclis.org/ - E-prints LIS
آرؽیَ هماالت رایگاى ٍ توام هتي در حَسُ وتاتذاری ٍ اطالع رعاًی وِ اهىاى دعتزعی
تِ هماالت هٌتؾز ؽذُ در تزخی اس هجالت ػلوی ٍ وٌفزاًغْا را هیذّذ.
CogPrints

-

cogprints.org/

www.dmoz.org - Open Directory
هْوتزیي راٌّوای هَضَػی در ایٌتزًت وِ تِ فَرت هَضَػی تِ تمغین تٌذی عایتْای
ایٌتزًتی هی پزداسد ٍ تَعط حذٍد ّ 60شار هتخقـ هَضَػی تْیِ هی گزدد .اس طزیك ایي
عایت هی تَاى تِ فْزعت ولیِ عایتْا در یه سهیٌِ خاؿ دعت یافت ٍ اطالػات هَجَد
در آى اس ویفیت تاالیی تزخَدار اعت.
Google Books

http://:books.google.com -

هحقَل جذیذ ؽزوت گَگل وِ گفتِ هی ؽَد اطالػات حذٍد ّ 100شار وتاب را در تز
دارد وِ تغیاری اس آًْا تِ فَرت توام هتي ًیش لاتل دعتزط ّغتٌذ .ایي هحقَل گَگل
اًمالتی در دعتزعی تِ وتاتْای پیَعتِ اعت.

Google Scholar

http://scholar.google.com -

آرؽیَ هماالت توام هتي ٍ رایگاى در حَسُ ستاى ؽٌاعی ،سیغت ؽٌاعی ،واهپیَتز ٍ ػلَم
اجتواػی ٍ رؽتِ ّای دیگز وِ ّشار اى همالِ هجلِ ٍ وٌفزاًظ ٍ طزح تحمیماتی را در تز
دارد.

یىی اس هْوتزیي پایگاّْای اطالػاتی تزای تاسیاتی هماالت ػلوی در هحیط ٍب وِ ؽثىِ
اعتٌادی هیاى دّْا ّشار همالِ ػلوی را ًظیز ای اط ای هْیا عاختِ اعت ٍ در رؽتِ ّای
ػلَم ٍ ػلَم اجتواػی اّویت تغشایی دارد.

agricola.nal.usda.gov/ - Agricola

citeseer.ist.psu.edu/ - CiteSeer

پایگاُ اطالػاتی وؾاٍ رسی وِ تَعط وتاتخاًِ هلی وؾاٍرسی آهزیىا در دعتزط لزار گزفتِ
اعت ٍ حاٍی اطالػات تیؼ اس  3هیلیَى چىیذُ هماالت هجالت حَسُ وؾاٍرسی اعت .اس طزیك
ایي پایگاُ هی تَاى تِ آخزیي یافتِ ّای تحمیماتی در سهیٌِ ّای هختلف وؾاٍرسی دعت یافت.

آرؽیَ هماالت توام هتي در حَسُ واهپیَتز وِ اس طزیك آى هی تَاى تِ ّشاراى همالِ در
حَسُ واهپیَتز دعت یافت.

http://translate.google.com - Google Translation
اس طزیك ًزم افشار تزجوِ گَگل هی تَاى چىیذُ هماالت یا ّز هتي ٍ حتی عایتْای
ایٌتزًتی را اس ستاى فارعی یا تیؼ اس  50ستاى دیگز تزجوِ وزد ٍ تلؼىظ.

www.uspto.gov - USPTO

www.arxiv.org - Arxiv

Tineye

پایگاُ اطالػاتی پزٍاًِ ّای ثثت اختزاػات آهزیىا وِ اهىاى دعتزعی تِ ّشاراى پزٍاًِ ثثت
اختزاع را هی دّذ ٍ هی تَاًذ در سهیٌِ ّای ػلَم فٌی ٍ هٌْذعی ٍ پشؽىی ٍ ًیش حَسُ ؽیوی
ٍ هىاًیه وارتزد فزاٍاى داؽتِ تاؽذ

هْوتزیي آرؽیَ هماالت توام هتي ٍ رایگاى در حَسُ فیشیه ٍ ریاضیات وِ ّشار اى همالِ
هجلِ ٍ وٌفزاًظ ٍ طزح تحمیماتی را در تز دارد.

پایگاُ تاسیاتی تقاٍیز در هحیط ایٌتزًت وِ اس فٌاٍری جذیذی تزای اًطثاق تقاٍیز در هحیط
ٍب تْزُ هی گیزد.

www.onelook.com - Onelook dictionary
اتز فزٌّگ ایٌتزًتی وِ اهىاى جغتجَ در تیؼ اس ّشار فزٌّگ لغات ػوَهی ًظیز آوغفَرد ٍ
ووثزیج ٍ ًیش فزٌّگ ّای تخققی در ولیِ ػلَم را هی دّذ .اس طزیك ایي پایگاُ هی تَاى
هؼٌی لغات اًگلیغی در تیؼ اس ّشار فزٌّگ تخققی اس آؽپشی تا وؾاٍرسی گزفتِ تا ػلَم
واهپیَتز ٍ هخاتزات دعتزعی پیذا وزد.

www.nap.edu - National Academic Press

 www.magiran.comMag Iran
پایگاُ اطالػاتی هجالت ،رٍسًاهِ ّا ٍ ًؾزیات وؾَر وِ تَعط تخؼ خقَفی تْیِ ؽذُ
اعت ٍ اس طزیك اؽتزان در آى هی تَاى تِ اطالػات وتاتؾٌاختی ٍ هتي واهل ًؾزیات ٍ تِ
خقَؿ هجالت ػلوی -پضٍّؾی ٍ ػلوی تزٍیجی دعت یافت.

پایگاُ اطالػاتی حَسُ آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ ػلَم تزتیتی وِ حاٍی اطالػات تیؼ اس  1هیلیَى
چىیذُ هماالت هجالت اعت ٍ تَعط ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ آهزیىا تْیِ هی گزدد .ایي پایگاُ
تزای دعتزعی تِ هماالت ٍ تحمیمات حَسُ ػلَم تزتیتی ٍ آهَسػ پزٍرػ تَفیِ هی ؽَد.

IranDoc

اس طزیك ایي عایت وِ هتؼلك تِ پضٍّؾىذُ اطالػات ٍ هذارن ػلوی ایزاى اعت هی تَاى تِ
هجوَػِ ای اس پایگاّْای اطالػاتی ػلوی در ایزاى ؽاهل پایاى ًاهِ ّا ،هماالت هجالت،
عویٌارّا ٍ طزح ّای تحمیماتی دعت یافت .ایي پایگاُ تزای پیؾیٌِ پضٍّؾی هٌاتغ فارعی
تَفیِ هی ؽَد.

پایگاٌ اطالعاتی استىادی جُان اسالم  -غیر رایگان
www.isc.gov.ir

ww.isiknowledge.com - Journal Citation Reports

پایگاُ اعتٌادی ًغثتا ًَظَْر وِ اس طزیك آى هی تَاى تِ ؽثىِ اعتٌادی هجالت ػلوی
ایزاى دعت یافت وِ تَعط هزوش هٌطمِ ای ػلَم ٍ فٌاٍری ؽیزاس تْیِ ؽذُ اعت ٍ
هجالت پز اعتٌاد ایزاى را ًؾاى هی دّذ.

ایي پایگاُ فْزعت هجالت ّغتِ ًوایِ ؽذُ در ای اط ای در رؽتِ ّای هختف را در تز
دارد ٍ هْوتزیي هٌثغ تزای اًتخاب ٍ عفارػ هجالت ّغتِ ٍ پز اعتٌاد در رؽتِ ّای
هختلف اعت.

پایگاٌ استىادی  ISIغیر رایگان www.isiknowledge.com/

پایگاٌ استىادی  -Scopusغیر رایگان www.scopus.com -

میس مرجع www.dmoz.org/reference - DMOZ

پایگاٌ گران قیمت آی اس ای کٍ تىُا در برخی از داوشگاَُای کشًر قابل دسترس

پایگاٌ استىادی وًظًُر ی کٍ در سال  2005بٍ عىًان رقیب ای اس ای بًجًد

است ي از طریق آن می تًان بٍ جستجًی مقاالت علمی در بیش از َ 10سار مجلٍ پر

آمد ي شبکٍ استىادی میانَ 17سار مجلٍ بیه المللی را در اختیار محققان قرار

استىاد در جُان دست یافت .ایه پایگاٌ مُمتریه مىبع برای تحقیقات بیه المللی

می دَد.

در ایي تخؼ هی تَاى تِ فْزعت ولیِ هٌاتغ هزجغ ایٌتزًتی اس فزٌّگ ّا ،راٌّواّا دیزاُ
الوؼارف ّا ،هجالت ٍ وتاتؾٌاعی ّا گزفتِ تا ًمؾِ ّا ،هٌاتغ جغزافیایی ،ؽزح حالْاف
وتاتْای اوتزًٍیىی ،هَسُ ّا ٍ وتاتخاًِ ّا دعت یافت.

است

www.irandoc.ac.ir-

اس طزیك عایت اًتؾارات آوادهیه پزط هی تَاى تِ تیؼ اس  4000وتاب هؼثز
داًؾگاّی وِ در ًوایؾگاّْای تیي الوللی وتاب تِ فزٍػ هی رعٌذ تِ طَر رایگاى
دعتزعی پیذا وزد.

www.tineye.com -

IEEE Explore:

Sage Journals:

Taylor & Francis Online:

ایي پایگاُ یه وتاتخاًِ دیجیتالی تخققی اعت وِ تِ ارائِ وتاب ّا ،همالِ ّای ارائِ ؽذُ
در وٌفزاًظ ّا ،همالِ ّای هٌتؾز ؽذُ در ًؾزیِ ّا ٍ اعتاًذاردّای هَرد اعتفادُ در حَسُ ّای

ایي عایت ًؾزیات ػلوی ،دعتزعی تِ ًؾزیِ ّای اًتؾارات هؼزٍف "عِیج" را فزاّن هی
عاسد .ایي ًؾزیِ ّا در حَسُ ّای هَضَػی هختلف اس لثیل ػلَم تْذاؽتی ،ػلَم سیغتی

هختلف ػلَم فٌی ٍ هٌْذعی ٍ واهپیَتز هی پزداسد ..ؽوا هی تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی اس

.ؽوا هی

ّای هَضَػی هختلف اس لثیل
دعتزعی تِ ًؾزیِ ّا ٍ وتاتْای تخققی حَسُ
هطالؼات هحیطیٌّ ،ز ،ػلَم رفتاری ،هطالؼات ارتثاطی ،ػلَم سهیي ،تجارت ،القاد ،فٌؼت،
آهَسػ ،هٌْذعی ٍ فٌاٍری ،هحیط سیغت ٍ وؾاٍرسی ،ػلَم ٍ فٌَى غذا ،جغزافیا ،تْذاؽت
ٍهزالثتْای اجتواػی ،ػلَم اًغاًی ،ػلن اطالػات ٍ وتاتذاری ،ستاى ،حمَق ،ریاضیات،
پشؽىی ،دًذاًپشؽىی ٍ پزعتاری ،هطالؼات تاریخی ٍ هَسُ ،ػلَم فیشیىی ،عیاعت ،ػلَم
"تیلَر اًذ
اجتواػی ،ػلَم ٍرسؽی ،گزدؽگزی ٍ هطالؼات ؽْزی ،اس اًتؾارات هؼزٍف

پایگاُ ، IEEEXploreپظ اس « جغتجَی همالِ اًگلیغی ٍ وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي
پایگاُ» ،اس طزیك « عزٍیظ داًلَد همالِ ػلوی ،وتاب ٍ پایاى ًاهِ هغیز ایزاًی
عفارػ ٍ دریافت آى در اعزع ٍلت الذام ًواییذ

»ًغثت تِ

ٍ سیغت پشؽىی ،ػلَم ٍ هٌْذعی هَاد ٍ ػلَم اًغاًی ٍ اجتواػی ّغتٌذ

تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی اس پایگاُ  ، Sage Journalsپظ اس « جغتجَی همالِ

اًگلیغی ٍ وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي پایگاُ » ،اس طزیك « عزٍیظ داًلَد همالِ ػلوی،

وتاب ٍ پایاى ًاهِ هغیز ایزاًی »ًغثت تِ عفارػ ٍ دریافت آى در اعزع ٍلت الذام

ًواییذ.

فزاًغیظ" تَعط ایي پایگاُ ػلوی فزاّن ؽذُ اعت .ؽوا هی تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی
اس پایگاُ  ، Taylor & Francis Onlineپظ اس « جغتجَی همالِ اًگلیغی ٍ

وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي پایگاُ» ،اس طزیك « عزٍیظ داًلَد همالِ ػلوی ،وتاب ٍ پایاى
ًاهِ هغیز ایزاًی »ًغثت تِ عفارػ ٍ دریافت آى در اعزع ٍلت الذام ًواییذ

Wiley Online Library:
ّای هَضَػی
در ایي پایگاُ ػلوی ،دعتزعی تِ ًؾزیِ ّا ٍ وتاتْای تخققی حَسُ
هختلف اس لثیل وؾاٍرسی ،هؼواریٌّ ،ز ،تجارت ٍ التقاد ،ؽیوی ،واهپیَتز ،فٌاٍری اطالػات،
ػلَم سهیي ٍ سیغت هحیطی ،ػلَم اًغاًی ،حمَق ،ػلَم سیغتی ،ریاضیات ،پشؽىی ،پزعتاری،
رٍاًؾٌاعی ،ػلَم اجتواػی ٍ داهپشؽىی ،اس اًتؾارات هؼزٍف ٍایلی اهىاى پذیز اعت

.ؽوا هی

تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی اس پایگاُ  ، Wiley Online Libraryپظ اس« جغتجَی همالِ

اًگلیغی ٍ وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي پایگاُ » ،اس طزیك « عزٍیظ داًلَد همالِ ػلوی ،وتاب ٍ

پایاى ًاهِ هغیز ایزاًی »ًغثت تِ عفارػ ٍ دریافت آى در اعزع ٍلت الذام ًواییذ.

Science Direct:
ایي عایت هماالت ػلوی ،دعتزعی تِ همالِ ّای ػلوی اًگلیغی ستاى تیؼ اس ّ 2شار ًؾزیِ

ٍ تیؼ اس  50ػٌَاى وتاب التیي اس اًتؾارات هؼزٍف ٍ هؼتثز الشٍیز را فزاّن هی عاسد.ایي
ًؾزیِ ّا ٍ وتاتْا در حَسُ ّای هختلف هَضَػی اس لثیل هٌْذعی ؽیوی ،واهپیَتز ،اًزصی،
ؽٌاعی هَلىَلی،
ػلَم سهیي ،هٌْذعی هَاد ،ریاضیات ،فیشیه ،وؾاٍرسی ،تیَؽیوی ،سیغت
ػلَم سیغت هحیطی ،پشؽىی ٍ دًذاًپشؽىیٌّ ،ز ٍ ػلَم اًغاًی ،تجارت ،هذیزیت ٍ حغاتذاری ٍ
ػلَم اجتواػی ٍ رٍاًؾٌاعی ّغتٌذ.

Emerald:
ایي پایگاُ ػلوی هتؼلك تِ اًتؾارات هؼزٍف اهزالذ اعت ٍ تِ ارائِ هٌاتغ ػلوی
تخققی (وتاب ٍ ًؾزیِ)در حَسُ ّای هَضَػی هذیزیت ،ػلن اطالػات ٍ داًؼ
ؽٌاعی ،التقاد ،هذیزیت داًؼ ٍ اطالػات ،حغاتذاری ،تجارت ،گزدؽگزی ٍ حول ٍ

ًمل هی پزداسد ..ؽوا هی تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی اس پایگاُ ، Emeraldپظ اس
«جغتجَی همالِ اًگلیغی ٍ وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي پایگاُ » ،اس طزیك « عزٍیظ

طزیك درگاُ SID

وارتزاى ارائِ هی دّذ .دعتزعی تِ هٌاتغ اطالػاتی
فَرت واهالً رایگاى اعت

 SIDاس طزیك ٍب عایت ایي هزوش تِ

ایي عایت ًؾزیات ػلوی ،دعتزعی تِ ًؾزیِ ّا ٍ وتاتْای تخققی در حَسّْای
هختلف ػلَم پایِ ٍ هحض ،فٌاٍری ٍ هٌْذعی ٍ ػلَم پشؽىی را اس اًتؾارات هؼزٍف
اؽپزیٌگز فزاّن هیغاسد

.ؽوا هی تَاًیذ تزای داًلَد هٌثغ ػلوی اس پایگا

ُ ، SpringerLinkپظ اس « جغتجَی همالِ اًگلیغی ٍ وتاب هَرد ًظز خَد اس ایي

پایگاُ» ،اس طزیك « عزٍیظ داًلَد همالِ ػلوی ،وتاب ٍ پایاى ًاهِ هغیز ایزاًی »ًغثت تِ

داًلَد همالِ ػلوی ،وتاب ٍ پایاى ًاهِ هغیز ایزاًی »ًغثت تِ عفارػ ٍ دریافت آى در
اعزع ٍلت الذام ًواییذ

عفارػ ٍ دریافت آى در اعزع ٍلت الذام ًواییذ.

عیَیلیىا  http://www.civilica.comیا هزجغ داًؼ ،یه پایگاُ
تخققی اعت وِ تِ ًوایِعاسی ٍ ًؾز هجوَػِ هماالت ّوایؼ ٍ وٌفزاًظّای داخل
وؾَر ایزاى هیپزداسد .ایي پایگاُ تَعط تؼذادی اس داًؾگاُّا ٍ وٌگزُّای ایزاى تِ
ػٌَاى هزجغ پایگاُ تخققی هؼزفی هیؽَد .عیَیلیىا ،در عال  1384آغاس تِ فؼالیت
ًوَدُ ٍ در حال حاضز ،هماالت ولیِ رؽتِّای ػلوی در عِ طثمِتٌذی افلی «ػلَم
فیشیىی ٍ هٌْذعی»« ،ػلَم سیغتی» ٍ «ػلَم اجتواػی» را ارائِ هیًوایذ ٍلی
 .پایگاُ عیَیلیىا ػضَ
پَؽؼدٌّذُ هماالت وٌفزاًظّای حَسُ عالهت ًیغت
وٌغزعیَم هحتَای هلی اعت ٍ در ایي وٌغزعیَم هلی ،تٌْا تأهیيوٌٌذُ دادُّای
وٌفزاًظّا ٍ ّوایؼّای تخققی وؾَر ایزاى اعت

اًجوي ؽیوی آهزیىا ) (http://pubs.acs.orgعال  1875تا ّذف رؽذ ٍ تَعؼِ
ػلَم ؽیوی تاعیظ ٍ ّن اوٌَى تشرگتزیي اًجوي ػلوی دًیا تا تیؼ اس  158000ػضَ هی
تاؽذ .اًتؾارات  ACSتخؾی اس ایي اًجوي هی تاؽذ ٍ تِ گغتزػ داًؼ ٍ تحمیك در حیطِ
ًؾزیات ٍ وٌفزاًظ ّای ػلوی ،هٌاتغ اطالػاتی تِ هٌظَر تحقیل ٍ تجارت ٍ پیؾزفت ّای
تخققی هی پزداسد .اًجوي ؽیوی آهزیىا خذهات ٍ اطالػات گغتزدّای را اس طزیك صٍرًال
ّای خَد هٌتؾز هی وٌذ وِ حافل ًتایج تحمیمات ػلوی ٍ هٌْذعی اعت.

هزوش اطالػات ػلوی جْاد داًؾگاّی یه تاًه جاهغ اطالػات ػلوی اعت وِ خذهات خَد را اس
ٍ در لالة عِ تاًه ًؾزیات ػلوی ،هجاهغ ػلوی ٍ طزح ّای پضٍّؾی تِ

Springer Link:

هجالت تخققی ًَر  www.noormags.com/view/fa/defaultاس
هجوَػِ پایگاُ ّای هزوش تحمیمات واهپیَتزی ػلَم اعالهی اعت وِ ٍظیفِ ؽٌاعایی ٍ
ػزضِ هجالت تخققی ػلَم اًغاًی ٍ اعالهی را تز ػْذُ دارد  .ایي پایگاُ ؽاهل فذّا
ػٌَاى هجلِ تخققی در لالة هَضَػات هختلفی چَى« :لزآى ٍ حذیث»« ،فلغفِ ،والم
ٍ ػزفاى»« ،فمِ ،افَل ٍ حمَق»« ،وتاتذاری ٍ اطالع رعاًی»« ،رٍاى ؽٌاعی»،
«التقاد»ٌّ« ،ز»« ،هذیزیت»« ،حمَق»« ،ػلَم اًغاًی» ٍ  ...اعت

