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 مقدمه 

 م یبسم اهلل الرحمن الرح

 114طه علما«   یو قل رب زدن»محمد و آل محمد و عجل فرجهم   یاللهم صل عل  ،نیرب العالم الحمدهلل

در هر زمانی متناسب با نیازهای خود در مسیر کسب علم    بشر  و ای داشتهویژه تیاهمعلم و دانش همیشه برای انسان 

، سعی در کسب حرفه و مهارت  گذران معاش و مراقبت از خودو دانش قدم گذاشته است. در روزگاری برای 

ال سوادآموزی و توانایی خواندن و نوشتن بوده  ها، به دنبها و کارخانه داشته و در عصری دیگر برای کار در شرکت

توان به  نمی، و کسب آگاهی یادگیری  با که فقط عصر حاضر، عصر اطالعات، تکنولوژی و فناوری است؛ اما  است

تواند به سوی  ای میجامعه بایستی علم و دانش را به تولید و فناوری رساند.بلکه  ؛دست یافتشکوفایی و پیشرفت 

و از آن برای رسیدن به اهداف خود بهره   خود حرکت کند که به علوم و ابزارهای امروزی مجهز باشدهای آرمان

   ببرد.

عالوه  ؛1باشدیآن م ح یو کسب صح  ی منوط به تالش علم ،جامعه شرفتیو اساس رشد و پ هیپا طور کههمانبنابراین  

 2. طلبد، تحقیق و پژوهش می به تولید و فناوری دستیابیبر آن 

 

ا   1 پ ة  همه   شرفت ی پ   ة ی »علم،  ب ن «   ک ی جا  (   1۳۹۰/ 11/ 1۴  رهبری، )مقام معظم  کشور است.

ه علم مجرد و  »   2 ها ب ن ف   یی ت ا   ست؛ ی ن   ی کا فناور   د ی ب ه  ب ا  ر ه    ی فناور   ، ی علم  ب را  ه صنعت و صنعت  ب «         . م ی کشور وصل کن   توسعة را 

 ( ۰1/ ۰1/ 1۳۸۵)مقام معظم رهبری،  
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که فقط در پاسخ به   است  ، همان یادگیری مبتنی بر حافظه و فاقد شکوفایی اندیشه و خالقیتبدون پژوهش آموزش 

از آموزش بلکه عنصر   یجزئ، پژوهش  اساسن یبرا  .نه در حل مسئله و پیشبرد فناوری دارد؛کاربرد  های ناآگاهبرخی 

  ی کهعصر  در بنابراین،  همان پژوهش خواهد بود. ،برای بالندگی آن تالش هدفمند همراه بااصلی آن و آموزش 

بر   نیز و این امر دینمای م اختراع، تولید و فناوری ضرورت در عرصه تکنولوژی به اوج خود رسیده است،  رقابت 

 .  دیافزا یم و ضرورت پژوهش  اهمیت

ای  ر و نوآوری لحظهبا ابتکاو فناوری عالوه بر ضرورت تحقیق و پژوهش باید بدانیم در چنین شرایطی که دانش 

پژوهش به شیوه سنتی دیگر جوابگو  ، ها قرار داده استبوده و دستاوردهای متنوعی را در دسترس انسان همراه 

  عالوه بر آن و  های ناشی از آن امروزی و محدودیت جامعه   یهای دگیچ یپ. برداردنیست و زمان و هزینه زیادی در

تکنولوژی برای تسریع و  ، کشورها را بر آن داشته تا از این دسترسی به ابزارهای روز و گستردگی بستر ارتباطات

 بهره گیرند. های علمی و پژوهشی فعالیتتسهیل 

،  مرزوبومو به همت جوانان این  انیبندانش و فناوری   یافزارنرم جنبش  ه یدر طرح نظر یبا ابتکار مقام معظم رهبر

با رشد و فراگیری این   شاءاهلل ان و  رودی م شیپبه اسالمی ایران نیز در این رقابت همگام با جوامع متمدن دیگر جامعه 

از مرکز تحقیقات  به طور ویژه  شایسته است در این رابطه  گوی سبقت گیرد.عرصه نوپا در جامعه، دیری نپاید که 

توان گفت  سخن به میان آید که رشد چشمگیری در این عرصه داشته است و می ( نور)علوم اسالمی کامپیوتری 

الزم است، به تولید و   در عرصه علوم اسالمی و انسانی  های پژوهشی تقریبا در همه ابعادی که در انجام فعالیت

های علمیه و  زهای رسیده است که آگاهی از آن برای پژوهشگران علوم اسالمی، به ویژه برای حو شایسته ددستاور
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به   نوشتار نیزاند و این که در طول تاریخ اسالمی نقش به سزایی در پیشبرد اهداف اسالمی داشته-طالب علوم دینی 

 نماید.ضروری می_ هدف آشنایی بیشتر آنان گردآوری شده است

چشمگیری داشته است  ی کاربردی در عرصه علم و پژوهش افزایش افزارهانرم و  هاتی سای اخیر، توسعه هاسال در 

ها و مقاالت چاپی نیست.  ی دیگر محصور در کتابا کتابخانهمطالعات  شود.و هر روز  نیز بر تعداد آن افزوده می

در اختیار   روزبه های اطالعاتی، برای انواع موضوعات، محتوای اطالعات آنالین و ها و پایگاه سایت بسیاری از وب 

  ندیفرا ابزارهای پژوهشی برای نگارش، پژوهش، آمار، استناددهی و سایر  دهند. همچنینپژوهشگران قرار می 

ها بر هر پژوهشگری الزم  که آگاهی و استفاده از آن افزارهای الکترونیکی در دسترس هستند پژوهش در قالب نرم 

  یهات یانجام فعال یبرا  یهر پژوهشگر  دست یابد.  بیشتری نتایج  به در بازه زمانی اندک، شودباعث میاست و 

 قاتیمورد نظر است تا بتواند تحق نهیموجود در زم یعلم   یمطالعه دستاوردها ازمندی خود ن یو کارشناس یتخصص

و   یقاتیتحق یدست آورد. لذا انجام کارهاه ب  یدی جد یعلم   یخود را بر شالوده دانش موجود بنا نهاده و دستاوردها 

 . انجامدیب ینبوده و ممکن است به دوباره کار  ریموجود، امکانپذ  مبه عل  ی بدون دسترس یپژوهش

  ابعاداجتماعی که در   یهاشبکهدیجیتالی و  منابع، افزارها نرم ، هات یساسعی گردید در حد توان برخی  بنابراین

منتشر و توسط برخی پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی در فضای مجازی  آموزشی و پژوهشی کاربرد دارند

و تصویری از صفحه سایت یا   توضیح مختصر ،لینک دسترسیهمراه با  معرفی گردند کهآوری و جمع، اندشده

 . گرددی م ارائه   لوگوی آن
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 :قابل ذکرچند نکته 

ها در هنگام  . برخی از سایت سایت آن، اعتبارسنجی شده استهایی که آورده شده است، قبال با ورود به لینک _

ام؛ گرچه  ها را آورده خاطر مشکالت موقتی بوده است. بنابراین بدون توضیح، آنارائه توضیح باز نشدند که به 

 آمد است. احتمال تغییر لینک سایت و یا مسدودیت آن، در فضای مجازی قابل پیش

ها منبع  ؛ ولی ممکن است برخی از آن آوری شده در پاورقی، ذکر گردیدهمع در حد توان، منابع اطالعات ج_ 

برخی مطالب، در چند جا ذکر شده باشد که به دلیل   یااز سایت مرجع ترجمه یا اخذ شده باشد و  و  اصلی نباشد

اپیش پوزش  پیش. بنابراین امو یا الزم به ذکر چند منبع ندیده  است  حجم زیاد مطالب، فرصت بررسی کافی نبوده

 دارم.خود را اعالم می 

ها نشده است مگر در حد  ، تصرفی در نوشته در حد امکانبنابراین  .، نه تدویناست سعی بر گردآوری بوده_ 

ممکن است در معرفی هر ابزار، توضیحات مقدماتی از طرف سایت منبع  ویرایش و یا حذف برخی مطالب غیرالزم. 

و از این بابت نیز استدعای   دم و این امر احتمال تکراری بودن مطالب را داردداده شده باشد که شایسته حذف ندی

 بخشش دارم. 

منبع آن   سایت  مطالب توضیحی مربوط به هر ابزار و ترجیحاتی که بین ابزارها صورت گرفته است، به عهده_ 

 ام.باشد و بنده از ابزار نظر خودداری کرده می

ام و یا مطلب  درباره آن پایگاه را نداشتند که یا بدون توضیح گذاشته های مرجع، بخش توضیح برخی سایت  _

 شود.ام که با ورود به سایت آشنایی بیشتر میسر می مختصری برای آشنایی اجمالی نوشته 
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به خاطر کثرت مطالب، از  است. بنابراین  بوده  های علمیهطالب حوزه توجه بیشتر به  ، این اطالعاتدر گردآوری   _

رود ) مانند علوم پزشکی، کشاورزی و مانند  می  توسط این صنف ترکه احتمال مراجعه کم ها ذکر برخی پایگاه 

 شود.ها نیز یافت می . گرچه از باب شلخته درو کردن، مواردی از آن امخودداری نموده  آن(،

  ،با ایجاد حساب کاربری برای خود .را تجربه کنید  ها شوید و به صورت عملی آن شود وارد سایت استدعا می  _

؛ حتی اگر فعال احساس نیاز نداشته باشید. نرم افزارها را نیز نصب کنید و لذت کار با  یک پنل شخصی داشته باشید

 دهید را انتخاب کنید. ها را از خود دریغ نکنید و در نهایت هر کدام که ترجیح میآن

؛ اما به خاطر جهانی  کنندزبان فارسی را نیز پشتیبانی می هااز آن  ی گردیده، برخی های خارجی که معرف پایگاه  _

 آشنا شوند.نیز ها تر کنند و با آناندیشیدن هر پژوهشگری، شایسته است افق فعالیت پژوهشی خود را گسترده 

آوری همه  رف جمع که الزم است وقت زیادی ص  افزارهای خیلی زیادی موجود استها، نرم ها، پایگاه سایت _

 ای برای آغاز کار است. ها شود.بنابراین گردآوری این مطالب اصال به منزله اتمام کار نیست؛ بلکه مقدمه آن

به   منبعی گسترده  ابزارهای کاربردی، که همه پژوهشگران دلسوز و فعاالن این عرصه با معرفی و انتشار به امید آن 

 ها ارائه نمایند. منظور فراگیری استفاده از این ابزار

 و السالم علی من اتبع الهدی 

 محمدطاها کریم 

 شمسی 1۴۰۰اسفند  1۰

 1۴۴۳مصادف با عید مبعث 
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 ابزارهای نوین 

 شود: در ابتدا برای نشان دادن اهمیت استفاده از ابزارهای روز، به بیاناتی از مقام معظم رهبری در این باره اشاره می

گذشته، تحقیق گسترش پیدا  صدسال قدر به های علمیّه، در یک سال به نظر من، با این کارها، امروز باید در حوزه »

گشتیم؛   قدرآن ما یک روایت را خواستیم پیدا کنیم،  بارک یبینم کنم، میاست. بنده که نگاه می  طورن ی اکند. واقعاً 

آید. مثل شما می  یخواهد، جلو هر چه دلتان می  طورنیهمحاال  آخر هم پیدا نکردیم و از اصل کار منصرف شدیم. 

لذا، محققین واقعاً عذر ندارند. امروز جوانان اهل   «کند!اینکه بگویند: »فالن کس، هر چه بگویی، فوراً حاضر می 

سرِ شما؛   تحقیق، اگر تحقیق نکنند، عذر ندارند. روزی هم ممکن است برسد که یکی از اینها را مثالً وصل کنند به

کوچکی درست کنند مثل یک سمعک که در گوشتان   لةیوسخیّلی! بعید نیست که ت  - یعلم یهاداستان مثل این 

را فشار دهید،   ی اتکمه، خواهد شد. تا اراده کنید و یطور ن ی ابگذارید و تمام این مطالب در مغزتان منعکس شود. 

خواهد شد. علم این    یطورن ی ا فوراً آن حدیث در ذهنتان بیاید. در حال سخنرانی، شروع کنید به خواندن حدیث.

 ۳.«کنندی نمهای قدیمی دل هست، باز بعضی افراد از همان روش  مسائلاست. غُصه اینجاست که امروز هم که این 

کنم. خیلی از روایات  مهجورترین روایات را در ظرف چند دقیقه پیدا می . کنمبنده رایانه دارم، رایانه استفاده می »

ابتدایی   یافزارها نرم، به نظر من افزارهانرم ین ا  -ه کاملی که در قم تهیه شد  چنداننه  افزارنرم است که طبق این 

 

تحقیقات  )   ۳ ر اعضای مرکز  ه ی را در دیدا ن اسالمی،    ی ا ا وم   ( 1۳۷2/ 1۰/ ۰2عل
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شود و با آدرس  ته میبا زدن چند تُکمه، روی کاغذ نوش -ت ، پخته و کامل نیسدیدوشایبا کهچنانآن است؛ یعنی  

  ۴«تواند احتیاطاً مراجعه هم بکند. چرا باید از این استفاده نشود.گیرد. اگر انسان بخواهد، می در اختیار انسان قرار می 

   تعریف 

اطالعات از اینترنت است. با ظهور اینترنت،  یآور جمعهای آنالین یک روش پژوهشی است که شامل پژوهش »

های آنالین ایجاد کرده است. با توجه به سهولت  مجالی برای پژوهش  ،سنتی و کاغذی پژوهش یهاکیتکن

سنتی است.   یهاروش های آنالین بسیار تأثیرگذارتر از پژوهش  ،انجام شده  یهانهی هز در  ییجوصرفه دسترسی و 

که از   دهندیماطمینان  دهندگانپاسخ زیرا ؛ بقیه است از شتریبهای آنالین بسیار وهشنرخ پاسخ دریافتی برای پژ

 . شودی مهویت آنها محافظت 

های نظرسنجی آنالین یک  با پیشرفتی که در زمینه اینترنت و رسانه های اجتماعی اتفاق می افتد، در زمینه پژوهش 

ها ، گروه های متمرکز، ابزارهای مختلف  ها ، فرم سشنامهپیشرفت مداوم وجود دارد. نظرسنجی های آنالین ، پر

های بازار حیاتی هستند. اینترنت راه  پژوهش آنالین هستند که برای جمع آوری اطالعات ضروری برای پژوهش 

های بازار با سرمایه گذاری صفر تا  های شگفت انگیزی را برای مشاغل کوچک و بزرگ برای انجام پژوهش 

های آنالین را می توان برای آزمایش محصول ، هدف قرار دادن مخاطبان ، ه است. پژوهش حداقل ایجاد کرد

 ۵«استخراج پایگاه داده ، رضایت مشتری و دیگران انجام داد.

 

ر اعضای  )   ۴ ل ی شورا در دیدا قم،    ی عا ه   ( 1۳۷6/ ۰6/ 2۹حوزه علمی

 /1990https://pajoohyar.ir/blog/postسایت پژوهیار،   ۵

 

https://pajoohyar.ir/blog/post/1990
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 ابزارهای ایده یابی پژوهشی 

و  قیتحق کی  ندیمورد استفاده در فرا  ی با ابزارها کهن ی ا  یبرا

پژوهش که  کی مراحل انجام  یست یابتدا با  م،یپژوهش آشنا شو

 .گردد یاستفاده کرد، معرف  نیو آنال ینترنتی ا  ابزارهایاز  توانی ها م در آن

 گونه است: این  یطور کل  بهبر این اساس که ابزارهای دیجیتالی در آن کاربرد دارند،  فرایند فعالیت پژوهشی 

اطمینان از تکراری نبودن مسئله و آگاهی از   ی و برا شودی مشکل و انتخاب مسئله آغاز م کی  ییپژوهش با شناسا 

منابع مربوط به آن را   دیمسئله، با نهیشیپ یاز بررس  بعدایستی پیشینه آن بررسی شود. بهای سابق در آن مسئله،پژوهش 

و   هی. در مراحل بعد با تجزمیالزم بپرداز  یهاداده  یآورو جمع  یبردار ش یها، به فآن ی و با مطالعه و متن پژوه  میابیب

 .دیرس توانی الزم م  یر یگ جهیاطالعات به نت لیتحل

  ازیمورد ن زیو ... ن یمتن، استناد ده شی رایو  ن،ینوشتن و تدو ،هاداده  یساز  رهیذخ بستر  مانند یموارد  انیم نیا  در

 گردد.ها معرفی میکه ابزارهای الزم برای آن است

 د:نگردد به ترتیب زیر معرفی مینگیربنابراین ابزارهایی که در فرایند پژوهش مورد استفاده قرار می

نگارش متن،   استناددهی، ، برداری(ها)فیشسازی داده فضای ذخیره ، تحقیق یابی، بررسی پیشینه، منابعمسئله ابزارهای 

 های یادگیری و ارائه انتشار، سرویس یاب، ابزارهای انتشار، ابزارهای پس از مشابهت ، ویرایش
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 6پژوهش وش های انتخاب موضوع برای ر

 مطالعه مقاله های چند سال اخیر پیرامون حوزه های مورد عالقه: 

این کار بیشتر با استفاده از پایگاه های اطالعاتی چکیده نامه ای مانند اسکوپوس، وب آو ساینس، دایمنشن، گوگل  

با دسته بندی   توانافتد، و با جستجوی یک سری کلمات کلیدی و خروجی گرفتن اکسل میاتفاق می  …اسکالر و 

های جدید  و با الگوبرداری به ایده داخت پرکردن مقاالت، به کشف روندهای جاری در آن حوزه ی پژوهشی 

 رسید.

 های پیشین:بررسی پیشنهادهای پژوهش

ها  نامهو یا در پایان کندهای بیشتر می نویسنده اقدام به پیشنهاداتی برای پژوهش  ،در بعضی مقاالت در انتهای مقاله

بش در سای اکسپلور برای هر مدرک  . تیم یاگرفتتوان از این نوع پیشنهادات کمک این امری مرسوم است که می

تری برای  های مفیدپژوهشی، بخشی را قرار داده است تا پژوهشگران با پرکردن آن به دیگران کمک کنند تا ایده 

 تحقیق بیابند. 

 صفحه مجازی پژوهشگران و اساتید:

دهند )منظور  ارائه می  های در حال انجام خود رامعموال اساتید دانشگاهی در صفحات وب خود فهرستی از پژوهش

های در حال انجام  ها احتمال اینکه بتوان از ایده با مراجعه به این صفحه  .های معتبر دنیاست(اساتید دانشگاه 

 

است.   . 6 یابش  از سایت  ین بخش  ا  همه مطالب 
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توان به  می ،ی موضوعی این موضوعاتکردن و یا تغییر حوزه مخصوصا با بومی؛  زیاد است  رد،الگوبرداری ک

 .ردهای جدیدی دست پیدا کموضوع

 های پژوهشی:صفحه گروه 

ارائه  را های مرتبط های خاص مربوط به خود را دارند و گزارشصفحه،  هاهای پژوهشی دانشگاهبعضی از گروه

های جدیدی به ذهن شما  ها ایدهتواند توجه شما را به خود جلب کند و با بازدید از آناین صفحه ها می .دهندمی

 خطور کند.  

 طوفان فکری:

.  شده استجا به عنوان راه حلی برای یافتن مسئله مطرح ی حل مسئله است که در اینهای خالقانهاز روش این روش 

کردن و  نشینند و برای پیدا کردن یک مسئله )نه یک راه حل( که ارزش حلهای مختلف دور هم میافرادی با زمینه 

 کنند.می ، طوفان فکریکردن را داشته باشدتحقیق

 مسائل بازار:

( برقرار نیست. اگر چه  …معموال ارتباط خیلی نزدیکی بین دانشگاه و بازار )صنعت، کسب و کار، سازمان ها و

توان با ارتباط با بازار  ولی مستقال می؛ ی دانشگاه معموال در حال انجام این راه حل هستنددفاتر ارتباط با جامعه

و با  زد ها سر  ست به کارخانه ا  . کافییافتکردن برای پژوهشای را و مسئله فتنسبت به مسائل موجود آگاهی یا

 .ردواحدهای تحقیق و توسعه گفتگو ک
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 ها:های آنالین سازمانوب سایت 

های  ها، که هر ساله مواردی را تحت عنوان  “اولویت های دولتی و یا پژوهشگاه سایت سازمانرجوع به وب

 مناسب باشد.تواند کنند، میپژوهشی” منتشر می

 مشکالت بزرگ جامعه :  

توان با  همیشه جزو مسائل جاری و کالن جامعه هستند. می … معموال مسائلی همچون محیط زیست، انرژی و 

 .ردتحقیقاتی خاص را رهبری ک ،تمرکز روی این مسائل

 های نوآوری باز:وب سایت 

-عتی و فناوری را با پژوهشگران، به اشتراک میهای صنهای آنالینی وجود دارند که چالش فرمدر حال حاضر پلت

، آی چلنج )ایرانی(،  از  2فرم دانشگاه ام آی تی، آیدیاکانکشن، اینوسنتیو، ناین سیگما، یت گذراند. برای مثال پلت

 این دست موارد هستند. معموال حل اینگونه مسائل برای پژوهشگران با پرداخت جوایز مالی خوبی همراه است. 

 های اجتماعی پژوهشگران : یگر متخصصان در شبکهسوال از د 

اند و یا این  دهی دیگران طراحی شدهبرای پرسیدن سوال و جواب ،گیتهای اجتماعی چون کوئرا، ریسرچشبکه

تواند برای  ی موضوعی شما میتوانید بپرسید که چه مسائلی در محدودهامکان را دارند. در این جاها شما می

تا با   شده استپژوهش و تحقیق مفید باشد و دیگران نظر بدهند. ضمنا در سای اکسپلور نیز چنین امکانی فراهم 

 راحتی ارتباط مفیدتری برقرار کنید.ه  تخصصی ایرانی ب-ی پژوهشیکردن از جامعهسوال
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 علمی مرتبط با حوزه موضوعی خود را مطالعه کنید: –های تجاری مجله

کنند. حتی دیدن  علمی، معموال ارتباط بین جامعه پژوهشگران با فناوری و بازار را فراهم می- های تجاریمجله

های فراوانی برای شما به ارمغان  های تخصصی شما ممکن است که ایده تبلیغات محصوالت جدید مرتبط با حوزه

 Civilی ی مکانیک، مجله وزه در ح Mechanical Engineering Magazineی  آورد. به عنوان مثال مجله 

Engineering Magazine ی مهندسی عمران. در حوزه 

 ها: علم داده

ها مورد استفاده قرار  شود. ابزارهای فراوانی برای تحلیل دادهها، از مسائل داغ و روز جهان محسوب میعلم داده 

ها و استخراج آمارهای پژوهشی و  با دادهسنجی، کار شود. بخشی از علمهای فراوانی ارائه میآموزش  .گیردمی

های استنادی همچون اسکوپوس، وب آو ساینس، گوگل  توانید با استفاده از پایگاه تحلیل آن است. شما هم می

ی تخصصی خود کنید. برای آشنایی با  های پژوهشی حوزه های مرتبط با داده . اقدام به تحقیق…اسکالر، دایمنشن و 

 استفاده کنید.  Scientometricsو  research trendتوانید از کلمات کلیدی مانند ا می هاین دسته از مقاله

 ها: سازی پژوهشبومی

توانید با  شود. شما میی آماری خاصی میهای پژوهشی راجع به یک جغرافیای خاص و یا جامعه بسیاری از مقاله

 ی آماری موضوع پژوهشی برای خود خلق کنید.تغییر این جغرافیا به کشور، یا شهر دیگری و یا تغییر جامعه 

افتد. در مرحلة بعد، احساس نیاز باید به  آغاز یک پژوهش با احساس نیاز و در راستای رفع یک مشکل اتفاق می 

صورت پرسش در آید. برای افراد متخصص، معموالً انتخاب موضوع با مشکل کمتری نسبت به سایرین انجام  

تر شود شناسایی موضوع برای متخصصان راحت ب، متون تخصصی و مجالت، سبب می گیرد. استفاده از تجارمی

های انجام شده، راهی مناسب جهت شناسایی خالءهای موجود و راهنمای خوبی  انجام گیرد. بررسی پیشینة پژوهش 
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موضوع   برای انتخاب موضوع خواهد بود. این روش ها میتواند برای انتخاب موضوع پایان نامه،موضوع مقاله،

 مورد استفاده قرار گیرد.  …پژوهشی، راه اندازی کسب و کار دانش بنیان و  
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 یابی ابزارهای پیشینه

های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در  وجوی اولیه و بررسی پیشینهبا شناسایی موضوع، جست 

های تخصصی اتفاق بیفتد. استفاده از کلیدواژه تر و با ها به صورت دقیق وجوی پیشینهمرحلة بعد باید جست 

وجو و های اطالعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست پایگاه 

 شوند.یافتن پیشینة پژوهش محسوب می

   پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز(

https://www.noormags.ir 

پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز( یکی از بزرگترین  »

های علوم انسانی و اسالمی است که محصول مرکز  پایگاه 

اقدام به   1۳۷۷تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( است. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از سال 

 انسانی نموده است.عرضه مجالت مربوط به علوم اسالمی و علوم 

نشریه  است که شامل موضوعات اسالمی و انسانی از قبیلِ  فقه و اصول، علوم قرآن و   1۹۰۹این پایگاه  شامل 

های فارسی،  ها و دیگر موضوعات در زبان حدیث، فلسفه و کالم، حقوق، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، ادبیات و زبان 

 عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی است. 

تواند بر اساس کلیدواژه مجالت، مقاالت و  شود. پژوهشگر می در صفحه اصلی سایت جستجوی ساده مشاهده می 

پدیدآوران جستجو کند.  جستجوی پیشرفته موجود در سایت امکان محدودسازی بر اساس موضوع، سال نشر، رتبه  

 دهد.    علمی نشریه و زبان اثر را به کاربر می 

https://www.noormags.ir/
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ها )بر اساس پدیدآورنده، مجله و مقاله( و  مندیمکاناتی هم از قبیل مقاالت پیشنهادی، عالقه عالوه بر این، دیگر ا

ای که  ساز در اختیار پژوهشگر قرار گرفته است. در بخش مقاالت پیشنهادی بر اساس بیشترین کلیدواژه آگاه 

 شود. پیشنهاد می مقاالت مرتبط  در این بخش به کاربر ، پژوهشگر جستجو کرده است

 نورمگز فنی و مهندسی 

آوری و ارائه مجالت فنی و  اقدام به جمع  1۳۹۵مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( از آذرماه سال 

  ۴۵حدود . است نموده /https://eng.noormags.irمهندسی در  پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز( به آدرس 

فضا، مهندسی برق، کشاورزی و زراعت، مهندسی عمران و دیگر موضوعات در  -مجله در موضوعات مهندسیِ هوا

 زمینه فنی و مهندسی  در دسترس پژوهشگر قرار گرفته است.

 نورمگز پزشکی 

  اریدر اخت مجالت تخصصی علوم پزشکی  /https://med.noormags.ir  به آدرس گاهیپا نیا  در همچنین

پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، پرستاری و  های دانش مجله در زمینه  1۸2شامل که   پژوهشگران قرار گرفته است

 مامایی، داروسازی و علوم دارویی و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه پزشکی است.

امکان را به کاربر داده است که خروجی اندنوت، آی آر اس و همچنین  پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز( این  

تواند اطالعات  خروجی در پژوهیار داشته باشد. پژوهشگر پس  از جستجو و مطالعه مقاله مورد نظر به راحتی می 

 ۷  «کتابشناختی مقاله را در پژوهیار ذخیره کند و به آن استناد دهد.

 

پژوهیار،    . ۷ از سایت   /1752https://pajoohyar.ir/blog/postسعیده جهانگیری، 

https://eng.noormags.ir/
https://eng.noormags.ir/
https://eng.noormags.ir/
https://med.noormags.ir/
https://med.noormags.ir/
https://med.noormags.ir/
https://pajoohyar.ir/blog/post/1752
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 ات)ایرانداک(پژوهشگاه علوم و فناوری اطالع

https://irandoc.ac.ir 

ایرانداک کار مدیریت اطالعات علم و فناوری را از سال  

ترین  ترین و قدیمی شروع کرد، و اکنون یکی از مهم  1۳۴۷

ها است. هاو پیشنهاده ها، رسالهنامه آرشیو اطالعات پایان 

دروازه  ، ساز )پُرسا(پرسشنامه سامانه، همانندجو، پژوهش نه یشیپ ،شنهادهیرساله و پ  نامه،ن ایثبت پا یملهای سامانه

 ،هاهای مستند نام فهرست ،هانامه واژه ، های علمی و فنینامهاصطالح ، و فناورانه ایران اطالعات علمی، پژوهشی 

 ستند.هدر این پایگاه موجود  ها و آمار و اطالعات کتابخانه، نامه ایرانشیوه ،راهنمای پژوهش و پژوهشگران

 اهداف:

 ؛ یدانش و جامعه اطالعات تیریاطالعات، مد  یعلوم و فناور   نهی. توسعه و گسترش پژوهش در زم1

 مرتبط؛ یپژوهش  یهاتیفعال یارتقا  یمناسب برا یسازنهی. زم2

به علوم و   یابیاطالعات و دست  یعلوم و فناور  نهیدر توسعه و گسترش پژوهش در زم ییگرات ی. مأمور۳

 کند؛ نی را در کشور تأم  نهیزم  نیا  یکه بتواند سرآمد  ینحوبه  ادشدهی  نهیدر زم نی نو یهای فناور

  یم و فناور علو  ،یدانش، جامعه اطالعات تیریمرتبط با مد یپژوهش  یهاتیفعال یارتقا  یمناسب برا یسازنهی. زم۴

 ادشده؛یدر موضوعات  ی اطالعات و نوآور

 

 

https://irandoc.ac.ir/
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 ی پژوهش یدستاوردها  ی سازی. تجار۵

 ؛یعلم و فناور  یرساناطالعات و اطالع  تیر یدانش، مد تیری. گسترش و ارائه خدمات مد 6

 و فناورانه.  ی اطالعات و اطالعات علم  یکاربرد فناور  یسازی . عموم۷

 :یرساناطالعات و اطالع  تیر یخدمات مد

کشور از   یو اشاعه مدارک و اطالعات علم و فناور  ل،یتحل ،یاب یباز حفظ، ره،یذخ ، یدهسازمان  ،ی. گردآور1

  ی رانیآموختگان اآموختگان داخل و دانش دانش  یتخصص یدکترا  یهاارشد و رساله  یکارشناس یهانامهان یجمله پا

اطالعات مربوط به   ،یپژوهش یهاطرح خصصان،مشخصات پژوهشگران و مت نارها،یسم یهاخارج از کشور، مقاله 

 ها و افراد؛ها از جمله اطالعات سازمان آن بانیاطالعات پشت نیو همچن ی علم   یافزارهااختراعات، نرم 

 پژوهشگران؛  ازیمورد ن یالملل ن یب یبه مدارک و اطالعات علم و فناور یو دسترس ن یتأم تیری. مد2

و   ی در پژوهشگاه در سطح مل شدهی گردآور  یبه مدارک و اطالعات علم و فناور یو دسترس ن یتأم تیری. مد۳

 ؛ یجهان

 ها؛نامهها، و اصطالح نامه ها، فرهنگ آمارنامه  ها،نامهده یچک ها،نامهه ی. انتشار نما۴

  تیبا رعا یو خارج یداخل  یهاسازمان  گریبا د  یو همکار یحقوق  ای یقیاز اشخاص حق یندگی. انتخاب نما۵

 ضوابط و مقررات مربوط.
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 پایگاه اطالعات علمی گنج 

https://ganj.irandoc.ac.ir 

های  نامههای کارشناسی ارشد و دکتری، پایاناین پایگاه شامل پیشنهاده 

و رساله دکتری است. همچنین امکان مشاهده  کارشناسی ارشد 

های پرشمار را نیز دارد. برای جستجو در این پایگاه کافی است، کلیدواژه مورد  پژوهشگران پربازدید و کلیدواژه 

پس از آن امکان مشاهده اطالعات کتابشناختی منبع، چکیده، آر آی اس در  ، وارد کرد جستجونظر را در قسمت 

عالوه برآن در این بخش امکان محدود کردن نتایج جستجو به کلیدواژه، مقطع، رشته، موضوع،   هرمنبع وجود دارد.

 سال، پدیدآور و ... وجود دارد. 

و اشاعه اسناد  ،یدهسازمان  ،یکه کار گردآور  گرددی به دهه چهل بازم رانداکی بخش از خدمات ا نیا نهیشیپ

و   هانامهان یروزآمد گنج از پا یهاداده  نیشتریآغاز شد. هر چند اکنون ب  یو فناورانه در مرکز اسناد علم یمعل

 ها،نامهان یپا ،یپژوهش یهاگسترده بوده و طرح  اریبس  ی اطالعات علم و فناور تی ر یقلمرو مد یول ؛هاسترساله 

  ،یعلم یهامقاله  ،یعلم یهاه ینشر  ،یعلم  یهاش یهما ،ی لتدو یهااختراع، گزارش  یهاپروانه  ها،شنهادهیها، پرساله 

 ها را در بر داشته است.  مستند نام  یهاها، و فهرست نامهواژه  ها،یشناسکتاب نیها و همچنو روزنامه  ، یناشران علم

ها هزار  از ده هزار کاربر، ده  شیو جهان است و روزانه ب رانی از پژوهشگران ا  یاری اکنون مرجع بسهم   گاهیپا ن یا

همچون سامانه همانندجو، سامانه    رانداکیدر ا یگرید ی هاسامانه انیبن سامانه نی. ادهندی وجو در آن انجام م جست

 هست.  زین یرصدخانه پژوهش و فناور  یاز داشبوردها  یپژوهش، و برخ نهیشیپ

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/
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        (ی)زِدن گانی را  یرک علممد ونیلیم 1۰۰متن تمام  گاهیپا

https://app.zednee.io    

 :دروازه اطالعات علمی، پژوهشی و فناورانه ایران )در(

 https://dar.irandoc.ac.ir/fa/Public/Search 

های اطالعاتی متنوعی وجود دارد که پژوهشگران قادر به  پایگاه 

ها نیستند، دروازه اطالعات علمی، پژوهشی و شناسایی تمام آن

اطالعات را که شامل انواع  های  پایگاه  پیوند به دیگر ،فناورانه ایران

ها در  و همایش  های دانشگاهی، های پژوهشی، کتابخانهطرح  ها، گزارش ها، مجلهرساله  ها،نامه منابع مانند پایان

 سازد.  فراهم می هستند را های اصلی و فرعی  رشته

خدمات   شبردیاطالعات و پ گونهن ی ا شتریاشاعه هر چه ب یبرا  ران یو فناورانه ا  ،یپژوهش ،یدروازه اطالعات علم

  یهاشده است. دروازه  یاندازتر به منابع اطالعات در وب راه آسان  یبه پژوهشگران با کمک به دسترس یرساناطالع 

  یبندو رده  یسینوفهرست  نش،یو محتوا گز تیفیک هیبر پا ینترنتیها منابع ا هستند که در آن ییاطالعات جا

اطالعات، خدمات    ی هاهستند. دروازه  ینترنتیا  یوندها یاز پ  یتر از فهرستگسترده اریرو، بس ن یو از ا شوندیم

وب کنترل شده به کاربران ارائه   یهاگاه یبه پا ینترنتیا ی وندهایاز پ  یاریرا در چارچوب شمار بس  یرساناطالع 

فراداده   دیو تول ،یبندردهمنابع، شرح محتوا،   نشیکارشناسان هستند که گز ن یاطالعات، ا ی ها. در دروازه کنندیم

 .ابندیبر وب دست  یمبتن تیفیتا کاربران بتوانند با سرعت به اطالعات با ک دهندی را انجام م

  ییشناسا ی برا کتای یو نبود درگاه یدر وب هستند که پراکندگ ی رانیداده ا یهاگاه یاز پا  یاریشمار بس اکنونهم 

و فناورانه   یپژوهش ،یاطالعات دشوار ساخته است. دروازه اطالعات علم  یوجوآنها، کار پژوهشگران را در جست

https://app.zednee.io/
https://dar.irandoc.ac.ir/fa/Public/Search
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علم و   گذاراناستیبه س گر ید یو از سو  کندی م نداده آسا  یهاگاه یپژوهشگران را به پا یابیسو دست  کیاز  

 . دهدی نشان م هاگاه یپا نی ا تی از وضع  ریفراگ یینما یفناور

 : کتابخانه دیجیتال ایرانداک

https://irandoc.ac.ir/book/fulltext 

شده توسط ایرانداک هست. پژوهشگر امکان  های نگارش این پایگاه شامل اطالعات کتابشناختی و تمام متنِ کتاب

 ر این بخش دارد. دریافت فایل تمام متن را به صورت پی دی اف د 

 :های علمی و فنیاصطالحنامه 

https://esn.irandoc.ac.ir/fa 

  انیم یو مفهوم یاسامانِ شبکه یها، دارا مانند فرهنگ  ییهاست که افزون بر نظم الفبااز واژه  یانهینامه گنج اصطالح 

و   یدهدر سازمان  هاواژه  انیم وندیبا چند گونه پ یسامانِ مفهوم ن یاست. ا  یدانش بشر چند رشته از   ای کی  یهاواژه 

دارد و در   اریبس یو مانند آنها کاربردها ،یآموزش یز یربرنامه ،یسنج اطالعات و علم  یاطالعات، واکاو   یابیباز

است. در   مانندی و ب یدیکل یازینش یپ ،ییوب معنا ی برا ی( به مثابه ابزاریشناس)هستان ی ساخت آنتولوژ

آنها،   انیم وندیپ هک شوندی م دهیچ یاو به گونه  انیها بها با اصطالح و مفهوم  ابندیی ها ساختار مها، واژه نامهاصطالح 

نامه، اصطالح ها همراه باشند. مترادفشبه  ایها مترادف  یبرا  ییهامرجح با سرمدخل  یهاآشکار و روشن و اصطالح 

برای بازنمایی  ح های مرجساز و کاربر برای گزینش اصطالح یکسان یا ترکیب یکسانی از اصطالح یه راهنمای نما

سازی فراهم  ها در نمایه دستی مدخلهای استاندارد برای یک موضوع، یک یک موضوع است. با ساخت واژه 

ای که هر یک تنها به یک معنی رهنمون شود و گزینش اصطالح مرجح  ها به گونه نویسه شود. با تفکیک هم می

ساز برای یک مفهوم،  گیرد، کاربر و نمایهها انجام  ترادفها و شبه مای از مترادف سازی از میان مجموعه برای نمایه 

https://irandoc.ac.ir/book/fulltext
https://esn.irandoc.ac.ir/fa/
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های هر  تری را بر خواهند گزید. در این بخش امکان مشاهده اصطالحات و مترادف نزدیک  اصطالح همانند یا 

 اصطالح و ترجمه انگلیسی آن کلیدواژه وجود دارد. 

 : کار(راهنمای پژوهش و پژوهشگران )پژوهش 

کار به عنوان منبعی برای یادگیری پژوهش و دستیابی به منابع و  توانند از پژوهش ن می پژوهشگران و دانشجویا

مسیرها و راهبردهایی برای یادگیری  ، هاهای مرتبط با کارشان استفاده نمایند. به عالوه در هر بخش از آموزه نمونه

 ۸بیشتر ارائه شده است.

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

https://isc.ac/fa 

نشست   نی( در چهارمISCعلوم جهان اسالم )  یاستناد گاه یپا سیتأس

در   2۰۰۸در اکتبر  ی اسالم  یکشورها یعلم قاتیو تحق یآموزش عال

موظف به   یاسالم یکشورها  یقاتیها و مؤسسات تحقاساس دانشگاه   نیو بر ا  دیرس دییبه تأ  جانیآذربا تختیباکو پا

 هستند.  گاهیپا نیبا ا  ی همکار

  کیصورت  به  گاه یپا نی ا جادیا  یو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق یگسترش آموزش عال یشورا  1۳۸۷سال  در

در   یاسالم  ی کشورها  هیلاکنون ککرد. هم  بیآن را تصو یسازمان  التیمستقل، اساسنامه و تشک ی مؤسسه پژوهش

  قا،یقاره آفر یعرب ریغ  یماسال  یکشورها  ،یعرب  یکشورها ا،یآس یپنج منطقه مختلف از جمله جنوب شرق

 

ز ۸ ا نداک   .  یرا ا  سایت 

https://isc.ac/fa
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  ،یجنوب  یکایاروپا و آمر  انه،یدر منطقه خاورم یاسالم  یکشورها  ریو منطقه قفقاز و سا یمرکز  یایآس ی کشورها

 را دارند.  ISCاز خدمات    یبردارامکان بهره 

 ند از:اتاکنون عبارت  سیاز بدو تأس گاهی پا نی مهم ا یهاتیفعال یبرخ

اسالم، نمایه استنادی علوم ایران،    های مختلفی است. برای نمونه سامانه نشریات علمی جهاناین پایگاه دارای بخش 

بندی و  و رتبه  ISCهای معتبر ها و مؤسسات پژوهشی ایران، همایش بندی دانشگاه رصدخانه علم جهان اسالم  رتبه

 شود. موسسات پژوهشی کشورهای اسالمی را شامل می 

ها استخراج  که از این بخش  ها برای نیاز پژوهشگران بسیار اهمیت دارد. اطالعات استنادیهر کدام از این بخش 

دو امکان بسیار مهم این پایگاه   اینجاشود برای بسیاری از تحلیگران حوزه وب دارای اهمیت است. در این  می

 شود. معرفی می 

مختلف به   یها و به زبان  یموضوع  یهادر تمام حوزه  یاسالم یکشورها  ه یمعتبر کل اتینشر یساز هینما •

 در جهان اسالم.   یشبکه علم  کی جادیمنظور ا 

 .یاسالم  یکشورها یبا هدف ارتقاء شبکه علم اتیمستمر نشر ی ابیارز •

به منظور اطالع از   ی اسالم  یخصوص کشورهاو به  ایمختلف دن یکشورها  یعلم گاهیمستمر جا شیپا •

 .یمختلف علم  یهادر حوزه  یاسالم  یها و نقاط قوت و ضعف کشورها شکاف

 مصوب. ی هاکشور بر اساس شاخص  زی و ن یاسالم یکشورها  ا،یدن یهادانشگاه  یابیو ارز  یبندرتبه  •

  یو برگزار  یاسالم یکشورها  یهادانشگاه  زیکشورها و ن یمختلف در حوزه علم و فناور یهاگزارش  هیته •

 . یها و مؤسسات پژوهشپژوهش در دانشگاه  یارتقاء اثربخش یهاکارگاه 
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 ISCبر حسب گزارش  رانیا  یعلم دیگزارش تول .1

 ده کنید:توانید گزارش زیر را مشاه پس از کلیک بر روی نقشه ایران در بخش رصد نامه علمی می

درصد مدارک منطقه:    ٪1.۸۳درصد اسناد جهان:  ۵1۰۷1منطقه: خاورمیانه تعداد اسناد:  2۰1۷کشور ایران سال: 

 رتبه در منطقه بر اساس تعداد اسناد:   16رتبه در جهان بر اساس تعداد اسناد:  ۳۰.12٪

 سامانه نشریات علمی جهان اسالم .2

سامانه نشریات علمی جهان اسالم به بررسی، ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر می پردازد. روش کمی مورد  

ت آنها، بنیانگذاری شده  ال تر از نشریات و مجموعه مقاالاستفاده، مبتنی بر میزان استفاده نویسندگان و در سطحی با 

است. این روش یکی از روشهای متداول در علم سنجی است که موسسات سنجش و اندازه گیری مانند موسسه  

به سه    https://jcr.isc.ac نی از آن استفاده می کنند. این سامانه به نشانیطوالعات علمی برای سالیان نسبتاً الاط

 زبان فارسی، عربی و انگلیسی در دسترس است. 

 توان از پایگاه استنادی جهان اسالم کرد؟هایی می چه استفاده 

ترین  ، به مهم توان با استفاده از این پایگاه با توجه به روند رو به رشد در حوزه تولید مقاالت علمی در ایران، می 

توانند با مراجعه به این پایگاه و بررسی  استناد دست پیدا کرد. بنابراین پژوهشگران می  مقاالت با باالترین

 های استنادی به انتخاب مجالت در حوزه موضوعی خود برای ارسال مقاله بپردازند.  شاخص

https://jcr.isc.ac/
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های توسعه یافتگی است. اطالعات جامع در مورد  اطالعات مربوط به تولیدات علمی همواره یکی از شاخص 

گذاران بسیار کمک خواهد کرد. پایگاه استنادی جهان اسالم بر  ولیدات علمی کشور به پژوهشگران و سرمایه ت

 ۹پردازد.حسب ضرورت به ارائه آمار و اطالعات مهم در زمینه تولیدات علمی می 

 10پورتال جامع علوم انسانی 

www.ensani.ir 

پرتال جامع علوم انسانی به منظور ایجاد بانک  

پذیر ساختن مقاالت  اطالعاتی جامع و دسترس

های تخصصی علوم انسانی، اقدام به  درحوزه 

 آوری مقاالت در این حوزه نموده است. جمع

علوم   ترین نهاد پژوهشی کشور است که درزمینهمطالعات فرهنگی بزرگ در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و 

  ۳۴۰کند. پرتال جامع علوم انسانی با بیش از ایرانی پژوهش می  –انسانی و بررسی شناخت فرهنگ دیرپای اسالمی 

وم انسانی  میزبان جامعه علمی و پژوهشگران حوزه عل ،هزار داده آن تمام متن است 2۹۰هزار داده علمی که بیش از 

های علمی و  افزایی فعالیتمنظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم و اسالمی است. پرتال جامع علوم انسانی  به 

 پژوهشی در حوزه علوم انسانی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: 

 

ز ۹ ا و    .  نادی علوم جهان اسالم  است ه  ایگا پ  https://isc.gov.ir/faسایت 

ز 1۰ ا نسانی   سایت   .  ا وم  ال جامع عل  پرت

http://www.ensani.ir/
https://isc.gov.ir/fa
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های شکلی، زمانی  ایجاد بانک اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت

های تخصصی علوم انسانی جهت تقویت حقوق  و سازمانی موجود،  معرفی تخصصی پژوهشگران و اساتید در حوزه 

معنوی،  فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای علوم انسانی جهت جلوگیری از تضییع منابع  

سازی  ای کنونی، ایجاد زمینه مساعد برای بومی کلیشه  مادی و معنوی جامعه علمی کشور در روندهای تکراری و 

 علوم انسانی در کشور.

های علمی در آن است  های مشابه، دسته بندی موضوعی دادهوجه تمایز پرتال جامع علوم انسانی با سایر پایگاه داده

گر پرتال جامع علوم  های مختلف علوم انسانی را شامل می شود. مزیت دیموضوع، حوزه   ۳2۰۰که در قالب بیش از

 مخاطبان به منابع پرتال جامع علوم انسانی است.  رایگانانسانی دسترسی آسان و 

هزار مقاله تمام متن در این پایگاه قرار   2۹۰شوند و بیش از نشریه در این پرتال نمایه می  12۵۰تا کنون بیش از 

 گرفته است. 

 11( elmnetپایگاه اطالعاتی علم نت )

https://elmnet.ir 

علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که با رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با  

های نمایه کننده  تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی شده است. این جویشگر سایت

های اصلی  ، ایرانداک و همچنین سایت، سیویلیکاSID، ensani، tpbinاسناد علمی مانند مگیران، نورمگز، 

 

ز 11 ا نت   .   سایت علم 

https://elmnet.ir/


 پژوهش آنالین 

26 

 

نشریات علمی پژوهشی را ایندکس کرده و در قالب یک جویشگر تخصصی و یکپارچه در اختیار پژوهشگران قرار  

 دهد.  می

  ،ییمحتوا  یهایها و کاستاما تفاوت ؛باشندیمتعدد که در حال ارائه خدمات به پژوهشگران م یهاگاه یبا وجود پا

  نکهیسامانه را دارند و نه ا  کیکرده است که پژوهشگران نه امکان اعتماد کامل به   جادیرا ا  یطی اشر یو مال یفن

  ق،یدق یجامع که امکان جستجو یا رو نبود سامانه نی . از انندنظر کسامانه به صورت کامل صرفه کیتوانند از  یم

  کی جادیعلم نت، ا   یشود. هدف از طراحیکامال احساس م ،فراهم کند یمنابع علم  ه یرا در کل کپارچهیو  تیفیکبا

درگاه   ک یمشابه،  ج یو ادغام نتا یعلم   یهاتیاست که با خزش هدفمند سا یدر زبان فارس  یعلم  شگریجو

 کند.یفراهم م  یبه منابع علم  یدسترس یجامع را برا  و  کپارچهی

 :های جویشگر علم نتبرخی قابلیت 

 .منابع علمی فارسی منتشر شده در وبترین بانک جامع •

ها و نشریات در این  ها و مقاالت منتشر شده در کنفرانسمیلیون سند علمی شامل پایان نامه ۴تاکنون بیش از  

های مختلف را  جویشگر نمایه شده است. علم نت با بررسی هوشمند اطالعات، همپوشانی اسناد علمی در سایت

 تا یک بانک جامع و بدون اسناد تکراری را در اختیار کاربر قرار دهد.  کندشناسایی کرده و تالش می

 . جستجوی یکپارچه، استاندارد و قوی در منابع علمی •

علم نت با فراهم کردن امکان جستجوی ساده و پیشرفته و همچنین امکان محدود کردن نتایج پس از انجام   

 هشگران قرار داده است.  یک جستجوی استاندارد و قوی را در اختیار پژو ،جستجو

 .نمایش هوشمند کلیدواژه های مرتبط با یک موضوع خاص •
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های مرتبط با حوزه فعالیتی خود آشنا نباشند، پیشنهاد  از انجا که ممکن است پژوهشگران جوان با تمام کلیدواژه  

ر کاربردی در یک حوزه  های لفظی و معنایی از نظهایی که با عبارت مورد جستجو کاربر با وجود تفاوتکلیدواژه 

تواند به عنوان درگاهی برای افزایش آگاهی آنان از حوزه پژوهشی خود باشد. این پیشنهادها به  می ،گیرندقرار می 

 صورت هوشمند و با توجه به عبارت مورد جستجوی کاربر به وی پیشنهاد می شود. 

 .پیشنهاد هوشمند زیر موضوعات مرتبط با عبارت کاربر •

در صورتی که جویشگر عبارت مورد جستجوی کاربر را به عنوان یک موضوع کلی شناسایی کند، لیستی از زیر   

 دهد. موضوعات را برای هدایت بهتر کاربر به موضوع مد نظر خود پیشنهاد می

 .های انجام شده در یک حوزه خاص شناسایی روند پژوهش  •

وزه، به منظور انتخاب موضوعات تحقیقی مناسب، دارای اهمیت  ها و موضوعات داغ هر حآگاهی از روند پژوهش  

ها و تواند به عنوان یک شاخص مهم برای اتخاذ تصمیم ای برای پژوهشگران است. همچنین این اطالعات می ویژه 

توان به عنوان یکی از  های کالن برای مدیران تصمیم ساز باشد. فراهم آوردن چنین اطالعاتی را میتدوین سیاست 

 کارکردهای مهم جویشگرهای علمی به عنوان درگاه ارتباطی بین پژوهشگران و اسناد علمی در نظر گرفت.

 . معرفی حوزه فعالیت پژوهشگران در قالب ابرکلمات  •

علم نت کمک می کند تا پژوهشگران فعال در هر حوزه تحقیقاتی، شناسایی شوند. با شناسایی این پژوهشگران این  

تا در صورت لزوم به دانش این افراد در فرایندهای تحقیقاتی مرتبط، از تجربیات ایشان استفاده   شودامکان محقق می 

های جدید و به روز در حوزه  شود. همچنین با دنبال کردن فعالیت این پژوهشگران امکان آگاهی از فعالیت

 شود. تحقیقاتی مرتبط فراهم می 
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 .تبلتطراحی واکنشگرا و سازگار با انواع موبایل و  •

های هوشمند و استفاده کاربران از این ابزارها برای براورده کردن نیاز خود، طراحی اکثر با وجود گسترش تلفن 

های نمایه کننده اسناد علمی با این ابزارها سازگار نمی باشد. علم نت با طراحی واکنشگرا سعی کرده است تا  سایت

 این محدودیت را از مقابل پژوهشگران بر دارد. 

 سامانه نشر مجالت علمی دانشگاه تهران 

https://journals.ut.ac.ir 

نشریه فارسی و انگلیسی و بیش از   2۰۰پشتیبانی بیش از 

های علوم انسانی، دامپزشکی، علوم  مقاله در رشته ۵۸۰۰۰

اجتماعی و رفتاری، فنی و مهندسی، معماری و  

 شاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست  هنر،ک

 کشور:  یو پژوهش یعلم اتی پرتال نشر

https://journals.msrt.ir 

 فهرست نشریات بر اساس موضوع:

هنر و  ( ، 1۴۹)علوم پایه ( ، 1۷۹) کشاورزی و منابع طبیعی،  (2۰۹) فنی و مهندسی،   (۷۵۸) علوم انسانی 

 ( 2۰) دامپزشکی( ، ۴۵) معماری

https://journals.ut.ac.ir/
https://journals.msrt.ir/
https://journals.msrt.ir/search/?Group=4
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 :رانی ا یعلم اتی سامانه نشر

https://iranjournals.nlai.ir 

با توجه به رویکرد اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با  

عنوان »حافظه ملی در خانه هر ایرانی« و با هدف »توزیع  

سامانه نشریات علمی  ، عادالنه « و »دسترسی آزاد« به اطالعات

ایران مشتمل بر فهرست و محتوای دیجیتال نشریات و مجالت علمی ایرانی از آغاز تا کنون در اختیار کاربران و  

 .پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است

 12: (سستی ) را یعلوم و فناور  یاطالع رسان ی منطقه امرکز 

http://ricest.ac.ir 

 

پژوهشگران و   ،یعلم  أتیه  یاعضا از یمورد ن یمدارک علم ن یو تأم ی اطالعات یازها ین نیبا هدف تام سست یرا

 شده است. سیتاس ،قرار دارند رانیا  ییایکه در حوزه جغراف یی کشورها انیدانشجو

و   ی رانیپژوهشگران ا  نی اطالعات ب یکینظام مبادله الکترون یتوان به برقرار  یم سستیمهم را یها  تیجمله فعال از

  ی هاو کتاب ی علم اتینشر  ،یپژوهش یهاانتشار گزارش  ،یاطالعات  یهاگاه یانواع پا  سیمنطقه، تأس ی کشورها

ارتباط و   ی، برقرار  یعلوم و فناور   یهادر حوزه  یا و منطقه  یداخل  یهااز پژوهش   تیحما ،یفارس  ریو غ یفارس

 

ز 12 ا  سایت رایسست   . 

https://iranjournals.nlai.ir/
http://ricest.ac.ir/
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آنها اشاره   ازیاطالعات مورد ن  نیو تأم ازهاین یی شناسا یبرا یو آموزش یخدمات ،یصنعت  یهابا بخش  یعلم  ی همکار

 کرد. 

  یها م  گاهیپا نیهر کدام از ا  نموده که  س یرا تأس یمختلف یاطالعات  یها  گاهیخود پا تیفعال ی از ابتدا سست یرا

به متن کامل مقاالت    یها امکان دسترس گاه یپا نی . در ادی نما نیکاربران را تأم یاطالعات یازها یاز ن  یتواند بخش

و   ن یالت یهاکتاب ،یعلم  یها شی ها و همافرانس، مجموعه مقاالت کن یج یترو یعلم   ،یو پژوهش ی مجالت علم

و   یجهان  یمجموعه استانداردها  ،یو فارس یسیانگل  یهانامه  انیپا ،یکاربرد یقاتیتحق یهاطرح  دهیچک ،یفارس

و   نیالت  ،یمختلف فارس ی هاو به زبان یموضوع یهامقاالت روزنامه ها و... در تمام حوزه  لیاطالعات از قب ریسا

موجود    یمدارک علم ریقادر است سا  سستیرا نیفراهم شده است. همچن  یحضور  ر یو غ یحضور   قیاز طر  یعرب

 کاربران قرار دهد. اریزمان ممکن در اخت  نی تررا در کوتاه ایسراسر دن یها معتبر علم گاه یدر پا

  یجامعه علم  ی اطالعات یدر رفع نیازها  ی مختلف سع یاطالعات  یها گاهیپا سیخود با تاس تیدر طول فعال سست، یرا

غیر   یها که به زبان ی و آثار  یو در دسترس قرار دادن منابع فارس یو آماده ساز   یکشور کرده است. گردآور 

  یداخل  اتیمقاالت اکثر نشر یپایگاه حاو  این دارد. سستیرا ی برا ییسزا هشود، اهمیت بیدر کشور منتشر م یفارس

توان بر  یشده است که م هی ته یدودیت موضوعبوده و مقاالت آن به صورت تمام متن و بدون مح  یبه زبان فارس

  ازیها در آن جستجو نموده و اطالعات مورد ننه یگز ریو سا سنده،یمختلف مانند عنوان، موضوع، نو یها نهیاساس گز

 . دیینما یابیخود را باز 

 ها: انواع این پایگاه

، پایگاه اطالعاتی   های فارسیپایگاه اطالعاتی کتاب

های عربی،  التین، پایگاه اطالعاتی کتابهای کتاب
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های الکترونیکی، پایگاه اطالعاتی نشریات فارسی،  ها، پایگاه اطالعاتی کتابهای سایر زبان پایگاه اطالعاتی کتاب

پایگاه اطالعاتی نشریات انگلیسی، پایگاه اطالعاتی نشریات عربی، پایگاه اطالعاتی نشریات غیر فارسی، پایگاه  

های تمام متن فارسی،  نامههای التین، پایگاه اطالعاتی پایاننامههای فارسی، پایگاه اطالعاتی پایاننامهایاناطالعاتی پ

های تمام متن التین، پایگاه اطالعاتی مقاالت فارسی، پایگاه اطالعاتی مقاالت انگلیسی،  نامهپایگاه اطالعاتی پایان

های معتبر،  ها، پایگاه اطالعاتی مقاالت همایشاتی مقاالت سایر زبانپایگاه اطالعاتی مقاالت عربی، پایگاه اطالع

پایگاه اطالعاتی مقاالت روزنامه، پایگاه اطالعاتی روزنامه، پایگاه اطالعاتی خبرنامه، پایگاه اطالعاتی کاتالوگ،  

می  ها این پایگاه  . )با ورود به هر یک ازمتنهای پژوهشی تمامهای پژوهشی، طرحپایگاه اطالعاتی گزارش، طرح

 توان مقاالت مورد نظر را جستجو و بازیابی کرد.(

 ها عبارتند از:گاهیپا نیاز خدمات ا  یبرخ

 سستی( موجود در رایاسالم  یکشورها ژهی) به و یالملل نیو ب ی مل  اتیآسان به نشر  یدسترس •

 اتینشر یی فهرست الفبا مشاهده •

 ی موضوع یبندبر اساس طبقه ات یفهرست نشر مشاهده •

 اتیفهرست مندرجات نشر مشاهده •

 ها اعتبار آن تیو وضع اتی مشخصات کامل نشر  مشاهده •

 ی با استفاده از نام کاربر  اتیبه متن کامل مقاالت نشر یدسترس •

 (یکیالکترون ا ی ی) اعم از چاپ اتیمختلف نشر یها به نسخه یدسترس •
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 13(:رانیکشور )مگ اتی بانک اطالعات نشر

http://www.magiran.com 

  1۳۸۰در سال  ران، یکشور« مگ اتی»بانک اطالعات نشر

شد تا در صنعت   یاندازراه   یخصوصتوسط بخش 

و   یمعرف ی برا یگاهیآن روزها پا یرساناطالع  ینوپا

  یکشور و ابزار  یو تخصص یعرضه مطبوعات علم

 مرز و بوم باشد.  ن یپژوهشگران ا یراهگشا برا 

  اتیو روزآمد از اطالعات و مندرجات نشر  ریمعتبر، فراگ یبه عنوان مرجع  گاهیپا نیکه ا شد ها تالش سال  یط

مجالت و منابع   ی مندان باشد تا به راحتهپژوهشگران و عالق یو راهگشا برا  دیمف یکشور، ابزار  یو تخصص یعلم

 .رندیو در مطالعات خود به کار گ ابندیخود را ب ازیمورد ن

  تیسا ی اصل شی امکانات و گرا  تیکشور است. اما با توجه به محدود اتیپوشش همه نشر  رانیاز اهداف مگ  یکی

ورد  و در م شودی م  هئارا  یو تخصص ی علم  اتیمرجع در حال حاضر خدمات کامل ما به نشر تیسا کی به عنوان 

 شود.ی ها بسنده متنها به درج شناسنامه آن یخبر اتیو نشر یمجالت عموم

 

 از سایت مگیران   . 1۳

http://www.magiran.com/


 پژوهش آنالین 

۳۳ 

 

در موضوعات مختلف در   ی و تخصص یعنوان مجله علم  ۳۰۰۰از   شیب ات،ینشر رانیمد  یبا همراه  زیاکنون ن هم

ها با خدمات متعدد و  از مقاالت آن یار یاند که اطالعات، فهرست مندرجات و متن بسشده  یگردآور   گاهیپا ن یا

 است.  رانیمتنوع در دسترس کاربران مگ

با پرداخت   یلیخدمات تکم یبه متن مقاالت و برخ  یاست اما دسترس گانیرا به صورت   ران یاز خدمات مگ یاریبس

 . ردیگی کاربران قرار م   ار یحق اشتراک ساالنه در اخت

 14: یعلم نیمرکز اسناد و منابع تأم

http://library.ut.ac.ir 

 ةکتابخان ن یبزرگتر ،و مرکز اسناد دانشگاه تهران یمرکز ةکتابخان

و گسترده از منابع گوناگون در   یغن  یااست و مجموعه  رانیا  یدانشگاه

ها که  دانشکده  یتخصص ی هاکتابخانه در کنار کتابخانه  ن ی. ا ردیگی مختلف علوم و فنون و ادب را در برم ی هانهیزم

به امر پژوهش اختصاص دارد و به   شتریاند، بخود به وجود آمده  ژةیو یو آموزش یعلم   یازهایبرحسب ن ک یهر 

 .  پردازدی م یو شرق شناس یشناس ران یا ،یشناسآثار مربوط به مطالعات اسالم   یگردآور

  کارشناسی، مقاطع در التین، و فارسی  عنوان پایان نامه  ۹۰۰۰۰پایان نامه های دانشگاه تهران با بیش از شامل 

 می باشد. دکترا و ارشد  کارشناسی

 ی:به منابع اطالعات علم  یدسترس

 

 و مرکز اسناد دانشگاه تهران  یمرکز ةکتابخاناز سایت  .1۴

http://library.ut.ac.ir/
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 یکیالکترون  یعلم یها ها و مجلهگاهیپا •

 (DSS) یسامانه سفارش منابع علم •

 یکیالکترون یها و مراجع علم کتاب •

 ی علم یها گاهیپا یآموزش یها کارگاه •

 ی فارس یکیالکترون  یعلم یها گاهیپا •

 دانشگاه  یمنابع علم  یها گاهیپا ینظرسنج  •

 دانشگاه تهران  ی پژوهش-یعلم اتینشر •

 معتبر و نامعتبر ی علم  اتیفهرست نشر •

 یفارس  ابیمشابهت  یهاسامانه •

 15: یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم گاهی پا

http://sid.ir 

  یبستر جادیدر توسعه کشور و ا یو نقش اطالعات علم تیبا توجه به اهم

 هانه یاز اتالف هز   یریمطالعات محققان و جلوگ ی آورمناسب جهت جمع 

و نقش علوم    تیدر کشور و با توجه به اهم یقاتیو تحق یدر امور پژوهش 

  ی اطالعات علم  گاهیپا  ،یاطالعات در تحقق جامعه اطالعات  یو فناور

 ت،یاز پانزده سال فعال شی با ب یبزرگ استناد گاهیپا نی. ا دی گرد یانداز راه  1۳۸۳مرداد سال  16در  ی انشگاهجهادد

 

 sidاز سایت    . 1۵

http://sid.ir/
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کشور   یعلم  راثیو حفظ م ی دانش مل تیر یدادن به نقش مد تیباهدف اهم ،یعلم  یهاشرفت یپ نی همگام با آخر

  یبا دسترس ی نها بانک اطالعات علمت عنوان به  یروزآمدو  تیجامع یژگیبا دو و  نده،یآ  یهاو انتقال آن به نسل 

مجامع   ،یعلم اتینشر  یهابانک  قینموده و خدمات خود را از طر تیفعال ( در کشورOpen Accessآزاد )

 .دهدی خدمات به مخاطبان خود ارائه م ریدر کنار سا یپژوهش ی هاطرح  ،یعلم

 :یکل  اهداف

 ی و اشاعه اطالعات علم ج یترو نهیسازمان برتر در زم •

 در کشور  قاتیتحق یاثربخش شی به منظور افزا هاس ی ها و سروتوسعه بانک •

 ی علم   یو پردازش محتوا  شی افزا نهیدر زم ی بزرگ مل ی هاپروژه  یمشارکت در اجرا  •

 کشور  ی علم داتیو کمک به ارتقاء تول یابی ارز یدر راستا  نفعانی به ذ  یگسترش ارائه خدمات تخصص  •

 ی علم یرساناطالع  نهیدر زم نی نو یهای خدمات با استفاده از تکنولوژ  ی سازنهیبه •

 ی الملل نی در عرصه ب یرسانو اطالع  یسازه ی نما یهاتیگسترش فعال •

 ی علم  اتینشر بانک

  ات یکشور دارند، بانک نشر یدر رشد علم یاکننده  نییتع گاهینقش و جا یپژوهش یعلم  اتیکه نشر  ییاز آنجا

جهت استفاده پژوهشگران و محققان، اقدام به    ی علم  یمنابع غن نیبا هدف تأم یاطالعات علم  گاهی پا یعلم

تاکنون در دو  1۳۷۹کشور از سال  یپژوهش ی علم اتیاز نشر  یامل ک ویآرش هیکامل مقاالت و تهمتن  یساز هینما

 کرده است. یسیو انگل یبخش فارس

 اهداف:
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و  قاتیوزارت علوم تحق اتینشر ونیسیکشور )مصوب کم ی پژوهش یعلم  اتینشر یساز ه یو نما یمعرف •

( به صورت جامع و  هیعلم  یحوزه ها  تیریو مرکز مد یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ،یفناور

  لتادع جادی )با هدف کمک به ا اتیکامل مقاالت نشرمتن  گانیو را  تی روزآمد با ارائه بدون محدود

تا   ۷۹از سال   یس یو انگل ی( در دو بخش فارسیمناطق محروم به اطالعات ناب علم ی و دسترس یآموزش

 شماره منتشره  نیآخر

 ه یعلم  یهاحوزه  تیریمصوب مرکز مد  یمعتبر علم  اتینشر یساز هینما •

 به صورت جامع و روزآمد یمصوب دانشگاه آزاد اسالم یعلم  اتینشر یساز ه یو نما یمعرف •

 یپژوهش  ی علم  اتی( نشرJCR)  یاستناد یهاگزارش  سیسرو •

 ی اطالعات علم  یهاگاه ی متداول پا ی متدها ن یجستجو براساس آخر  یموتورها جادیا •

 Scopusو  ISI یهاگاه یشده در پا هینما یرانیا  اتینشر ه یو نما یمعرف •

 منطقه ی کشورها  اتینشر یساز هینما •

 ی علم   یهاش یهما بانک

به   ن،یتازه و نو  یهاده یمناسب جهت ارائه ا نهیزم جادیبا هدف ا یقاتیو تحق یها و مراکز علماز سازمان  یاریبس

  یمناسب، اقدام به برگزار یهاحل  جوامع و بدست آوردن راه  یادیمسائل و مشکالت بن ییمنظور شناسا

مجامع در   نی ا یو تخصص یقاتیتحق داالت ارزشمنکه مق کنندی م یبزرگ در قالب مجامع علم  یهایی گردهما

 .شوندیم  ی سازه ینما یاطالعات علم  گاهیپا یعلم   یهاش یبانک هما
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 : یپژوهش یهاطرح  بانک

  ییمختلف است که پس از اجرا  یهانهیارزشمند محققان و پژوهشگران در زم یهاحاصل تالش  یپژوهش یهاطرح

به اطالعات   یشده و دسترس یگانیبا یقاتیو تحق ی علم ی هاسازمان  ویدر آرش افتهیخاتمه   یهاشدن به صورت طرح 

  یو تخصص یعلم  یهات یفعال یرسانمرکز به منظور اطالع  یپژوهش ی هـا. بانک طرحشودی ها محدود مآن

  یپژوهش  یهابانک طرح  یانداز اقدام به راه  یکاری از مواز  یر یدر کشور و با هدف جلوگ یقاتیتحق یهاارگان 

 نموده است. 

 و در دست اجرا( افتهی)خاتمه  یعلم  ی هاازمانس  یپژوهش  یهاطرح  یساز هینما •

 کشور  یی اجرا ی هاها و دستگاه سازمان یپژوهش یهات یاولو  یمعرف •

 محقق  کیبه تفک ی پژوهش یها طرح  هیبه کل یامکان دسترس •

 ی تخصص یهاگروه  کیبه تفک یپژوهش  یهاطرح  یبندطبقه •

 یقاتیتحق یهاطرح   یحاصل از اجرا ی محصوالت، دستاوردها و دانش تخصص یمعرف •

نفر از   16۰ یبرا ی نیکارآفر تی)ظرف ی راستاری و و  یمترجم تیدر دو مز  یمشاغل خانگ  یطرح مل بانیپشت •

 ( النیالتحصفارغ 

 یآموزش  یهاو کارگاه  هادوره 

 کشور  یعلم یهاش ی کامل مقاالت همامتن گانیو را  تیارائه بدون محدود  •

 یشده براساس گروه تخصص کیتفک ایبه صورت جامع   شیبه مقاالت هما یامکان دسترس  •

 کشور  یآت ی علم ش یهما  یرسانو اطالع  یمعرف  •
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است.   افته ی تیاهم شیاز پ   شیپژوهش ب یهاکیبا ابزارها و تکن ییو آشنا یتخصص یهاضرورت آموزش  امروزه

  یازها یاز جمله ن یمنظور حل مسائل مختلف در عرصه مل به یکاربرد قاتیاساس توجه خاص به تحق نیبرهم

  ی هاروش  نیترمناسب زا  یک ی کوتاه مدت  یآموزش تخصص یهادوره  یحال حاضر کشور است. برگزار  یاساس

  دیروش با استفاده از تخصص اسات نی باشد. در ا قیمندان به تحقهعالق  ازین ی جوابگو تواندی است که م   یآموزش

مرکز   نی. بنابراشودیم  ییجوصرفه  نهیشده و در زمان و هز  ایروز مه  یهای از تکنولوژ یمندمجرب، امکان بهره 

  یبه منظور معرف زیو پژوهش و ن قیمندان به تحقهعالق  یف یدانش ک ح با هدف کمک به ارتقاء سط ،یاطالعات علم

در   یآموزش یها کارگاه و دوره ده  ی دهه گذشته اقدام به برگزار کیدر   یالملل نیب ی ابزارها و استانداردها   نیآخر

 کرده است.   یمختلف علم ی هانهیزم

 (STRS)  یترجمه متون تخصص سامانه

کشور و درجهت   ی جامعه علم ازیمنظور برطرف نمودن نبه  STRS (Scientific translate System) سامانه

  نیدر قالب مقاالت و همچن یالمللن یمنتشر شده در عرصه ب ی علم  یدستاوردها ن یپژوهشگران به آخر  ییآشنا

  یگروه  یسامانه با همکار   نی شده است. ا یانداز راه   یالمللن یدر مجالت و مجامع ب یعلم   داتیکمک به انتشار تول

  اتیمندان و پژوهشگران و نشرهعالق یاساس تمام نی . بر اکندیم تیفعال یمختلف علم یهارشته   نیاز مترجم

هنر    ،یدامپزشک ،یعیو منابع طب یکشاورز  ،یمهندس یفن ه،ی علوم پا ،یعلوم انسان  ،ی)پزشک یمختلف علم یهاگروه 

و براساس   یبه صورت تخصص یمقاالت و متون علم  شی را یبه منظور ترجمه و و  سامانه نی از ا توانندی ( م یو معمار

و در   نیسامانه، به صورت آنال  نی مند شوند. ثبت پروژه ترجمه در ابهره  یالملل نیمعتبر ب یهاگاه ی پا یاستانداردها

 . ردیگی تمام وقت صورت م یبانیو پشت تیفیبا ضمانت ک یزمان و به صورت تخصص نیکمتر

 ی تخصص یراستار یو سامانه
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و با هدف   یشده به زبان فارس دیتول یکشور از محتوا   یجامعه علم نهیاستفاده به  یبرا ی تخصص یراستار یو سامانه

با حجم قابل توجه   SIDشده است. وبگاه   یاندازراه  ، یو نوع نگارش متون علم اتیمناسب در ادب تیوضع جادیا

و   نامهانیازجمله مقاله، پا ی متون علم انواع نی و تدو  هیته یآنها برامواجه است که اکثر  یروزانه کاربران

در جهت   یمختلف علم یهارشته  راستاران یسامانه از و نی دارند. ا یراستار یبه خدمات و از ین یعلم یهاگزارش 

 . کندی استفاده م ی متون فارس تیفیارتقاء ک

 16: کایلی ویس

https://civilica.com 

 

آن، ایجاد بستری   یعلوم است که هدف از راه انداز   یرشته ها   هیکل ی برا یالمعارف تخصص  رهیدا ک ی کایلیویس

مناسب جهت جلوگیری از پراکنده شدن نتایج تحقیقها و مطالعات محققان و دانشمندان ایرانی است. تحقیقاتی که 

بودن کلیه کارهای قبلی به صورت یک مجموعه که با چند   ترسبدون شک سرمایه کشور هستند. چرا که در دس

ها را خواهد گرفت و مطمئنا ابزاری  کاری ی بسیاری از دوبارهتوانید به آنها دسترسی داشته باشید، جلو دکمه می

های آتی، و نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی که در پی انجام پایان قدرتمند برای داوران مقاالت کنفرانس

از بین  خود هستند، خواهد بود و البته یکی از بزرگترین دستاوردهای این پایگاه در هم شکستن تمرکزگرایی و  امهن

 باشد.  بردن مرزهای جغرافیایی و فواصل برای دسترسی به اطالعات و دانش می

 

لیکا   . 16  از سایت سیوی

https://civilica.com/
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پژوهشگران و دانش پژوهان قرار   اریرا در اخت  یداخل  یپژوهش  ی عنوان مقاله علم ونیل یم کی حدود  کایلی ویس گاهیپا

 .ددهیم

  یازها یاز ن  یکننده بخش نیتام کیاست که هر   یپژوهش  یعلم یها گاهیاز پا یشامل تعداد  مجموعه سیویلیکا

 باشد.یمحققان و پژوهشگران م

 17:یو انسان یعلوم اسالم یهانامه انی پا گاهی پا

https://noordoc.ir 

)نورداک( متعلق به مرکز   ی و انسان یعلوم اسالم  یهانامهان یپا گاهیپا

را جهت ارائه    ی)نور(، بستر مناسب یعلوم اسالم یوتریکامپ قاتیتحق

کامل   تیرعا   یدر راستا  گاهیپا نی فراهم نموده است. ا ی و حوزو یدانشگاه قاتیو تحق هانامهانیپا تالیج ینسخه د

مربوطه را   یمختلف کشور قراردادها یصاحبان آثار، با مراکز علم یمعنو تیمالک قوقو مقررات راجع به ح نیقوان

در گستره وب )در قالب   شانیا  یو پژوهش یمستندات علم عیمقدمات عرضه وس لهیوسن یتا بد  دینمایمنعقد م

 ( فراهم گردد. یقاتیتحق یهاها و پروژه رساله  ها،نامهانیپا

علوم    ث،یعلوم قرآن و حد ر،یهمچون فقه، اصول، تفس یعلوم انسان  یهارشته   نهیدر زم  گاه،یپا نی ارائه شده در ا آثار

وجود، در   نی و ... است؛ با ا ایفلسفه، هنر، جغراف خ،یتار ،یعلوم اجتماع ،یتیعلوم ترب  ،یحقوق، روانشناس ،یاسیس

 

ورداک   . 1۷  از سایت ن

https://noordoc.ir/
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و   یدر کنار آثار علوم انسان  زیو... ن هیعلوم پا ،یپزشک ،ی و مهندس  یفن  یهاآثار متعلق به رشته گاه،یپا تیآغاز فعال

 عرضه شده است.  یاسالم

 است:  ریز  ی هادر قالب گاهیپا نیارائه شده در ا  ی علم اسناد

 یمقطع کارشناس یان یپا یهاو پروژه  یانیپا قاتیو تحق مقاالت •

 ارشد  ی مقطع کارشناس یهانامهانیپا •

 ی پسا دکتر یهاو رساله   یتخصص یدکتر ، یاحرفه  یدکتر  ،یمقطع دکتر یهارساله  •

 : گاهیپا امکانات

 ها ها و رسالهنامه انیمتن پا  نی آنال شینما •

 هاها و رساله نامه انیپا  یر یدانلود نسخه تصو امکان •

 دآور یهر پد  یبرا  یصفحه اختصاص لیتشک •

 ی پژوهش یهاو ابزار  امکانات •

 18حوزه نت: 

https://hawzah.net/FA/Seminar/List 

 

 

از سایت حوزه نت 1۸ .   

https://hawzah.net/FA/Seminar/List/
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 ؛…و ائمه اطهار، احکام و  امبریپ خ ی تار ،یعلوم اسالم نهیعنوان کتاب در زم2۵۰کتابخانه: شامل 

و   ی فرهنگ ،یعنوان مجله علم 62شماره مجله از  ۳۵۰۰هزار مقاله مجله در قالب  ۷۰: شامل متن کامل حدود  مجله

 ؛ یو علوم اسالم ین یدر حوزه معارف د یاجتماع

و   یدر سطح دکتر  یو انسان یعلوم اسالم  نهینامه در زم انیهزار عنوان پا 2۰ دهی و چک ینامه: شامل معرف انیپا

 ؛ یو حوزو  یارشد از مراکز دانشگاه یکارشناس

 19گوگل محقق: 

https://scholar.google.com 

منابع   گانی را  ی موتور جستجو نیگوگل اسکالر بهتر ایگوگل اسکوالر 

  افتنی  یاز مواقع برا یار یو پژوهشگران در بس انیاست. دانشجو  یعلم

خود به   ی پژوهش نهیزم  ایو  یلیمرتبط با رشته تحص ی مدارک علم

کنند. گوگل   دایمنابع را پ نیتا بهتر کنندی م یو سع  خورندی ممشکل بر

موتور   نیترج یاست. گوگل اسکالر را  یبه مقاالت علم ی جستجو و دسترس یهاراه  نیتراز ساده   یک یاسکوالر 

  یهانامه انیها و پادانلود کتاب، رساله  ها،ش ی ها و همامانند مقاالت ژورنال یاز مدارک علم ی اریبس ژهیو ،کاوش

 است.   گرید  یو منابع علم یو حقوق  ییمتون قضا ها،ده یچک ،یارشد و دکتر یکارشناس

 

 scholar-https://iranpaper.ir/blog/googleاز سایت    . 1۹

 

https://scholar.google.com/
https://iranpaper.ir/blog/google-scholar/
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 است؟  یمنابع علم گانیرا   یموتور جستجو نیگوگل اسکوالر بهتر ایآ

  یهاس یتابید گرید  ایو اسکوپوس و   نسیوب آو سا یعنی  یاصل   یاستناد یاطالعات یهاکه بانک  یمواقع  در

و پژوهشگران   دیاسات ان،یها در دسترس دانشجوبه آن  یدسترس  ادیز ار یبس نهیمختلف از جمله هز  لیبه دال  یتخصص

  یبرا  ینقطه آغاز مناسب ی عال اریبس تیجامع یو دارا  گانیموتور سرچ را کیعنوان گوگل اسکوالر به  ستند،ین

  یدسترس ی ادیز  یلی است که هرچند گوگل اسکالر به منابع خ ی ادآوری. الزم به باشد ی م  یمنابع علم یجستجو

به علت   حالن یدر نظر گرفت. باا یمقاالت علم یموتور جستجو نیعنوان بهترآن را به   توانینم وجودن ی اما باا ؛دارد

در   قیدق ینسبت به نحوه کار و جستجو یکافبا داشتن اطالعات  توانندیاز محققان م  یار یبودن آن، بس گانی را

. در واقع گوگل پژوهشگر به شما کمک  ندیخود را برطرف نما  یپژوهش ی ازهای از ن یار یگوگل پژوهشگر، بس

  ،یکار لدیف باجستجو کرده و به اطالعات مرتبط  ی و سازمان  یدانشگاه قاتیاز تحق  ییایدن نی که در ب کندیم

 .دیکن دایخود دست پ یلیو تحص یپژوهش

 : مدارک تحت پوشش گوگل اسکوالر تعداد

دسترس در گوگل اسکوالر را  قابل  یمنابع علم قیبر آمار دق یمبن یرسم  یگوگل گزارش  یتاکنون، کمپان هرچند

  ونیلیم 16۰از   شیب یالدیم 2۰1۴موتور جستجو در سال  نی ا  ،یررسمیغ  یهااما بر اساس گزارش  ؛عرضه نکرده

  یهاها و کتابدارد شامل مقاله وجودموتور جستجو   نیکه در ا  یمنابع نیشتری. بگرفتی را در برم  یمدرک علم

در دسترس هستند. منابع جستجو  زین یو گزارشات علم هانامهان یپا یبرخ  یاست؛ هرچند در موارد اندک  یعلم

و   ن،ی آنال  یمخازن سازمان وها،یآرش ،یعلم  یهاها، جوامع و انجمندانشگاه  ک،یناشران آکادم یهاشونده از وبگاه 

از   یگوناگون دانشگاه  یهانه یموجود در زم ی. مدارک علمباشندی م یپژوهش یعلم  یهاس یتابیو د هات یسا گرید

 .رندیگی قرار م گان یابزار را  نی ا یو اقتصاد در زمره جستجو وتریگرفته تا علوم کامپ یو پزشک کیزیف
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 : و امکانات گوگل اسکوالر های ژگیو

مقاالت و جستجو بر   یها مشاهده رفرنس ، جستجو مقاالت بر اساس سال انتشاری، همه منابع علم   نیجستجو در ب 

  یفول تکست مدارک علم افتنی ،نترنتیکردن ورژن مختلف مقاله در ا دایپ ، مشاهده تعداد استنادات، هااساس آن 

  سندگانیاطالعات پژوهشگران و نو  شینما ،شده مقاله در قالب مختلف یبندارائه ارجاع قالب، وب یدر فضا

  یهاشرفتیپ ن یدتریاز جد   افتنی  یآگاه،و انتشارات سندگانیها و ارجاعات، نوقولآثار مرتبط، نقل  افتنی،برتر

  یاعتبارسنج  ،یرسانی آگاه ایآلرت   ،شده ی ابیمنابع باز رهیذخ، شرفتهیساده و پ یجستجو ،هانه یزم  یدر تمام یعلم

،  سندگانینو  یبرا یشخص  لیپروفا جادیا  ،سندگانینو یپژوهش  تیاز وضع  یاخالصه   یبررس ،سندگانیمقاالت و نو

بر اساس   H-Indexمحاسبه   ،استنادات به مقاالت خود یاب یرد ، یسیو انگل یمشاهده مقاالت خود اعم از فارس

 . تعداد مقاالت و استنادات و رسم نمودار مربوطه

 :در گوگل اسکالر سندگانینو یعموم لیپروفا

گوگل اسکالر وجود دارد.    یجستجو  ج یدر نتا سنده یامکان مشاهده مشخصات هر نو یعموم   لیپروفا جادیا  قیطر  از

قابل جستجو و   یصفحه شخص نی ا لهیوسهمه به  سنده،ی آن نو یهاهمه پژوهش  نیو همچن یو آموزش یرزومه علم

مشابه   گرید سندگانیمقاله نوشته باشد و اسمش با نو  ن یچند یاگر محقق یحت نکهی تر امشاهده است. از همه مهم 

به   زیمقاالت مرتبط با هم را ن توانی کرد. با استفاده از گوگل اسکوالر، م  دایاثرش را پ  توانی م یآسانباشد، باز هم به 

صورت  شمار ارجاعات به آن مقاله به  رد،یبه اثر فرد در وب صورت گ دیارجاع جد کی  کهی مطلب افزود. هنگام

 . شودی م  تیآپد کیاتومات

  یدر گوگل اسکوالر، »مقاالت منتشرشده توسط پژوهشگر«، »تعداد استنادها  یعموم لی پروفا ن یداشتن ا ار یدر اخت با

  i10-indexو   h-index  یهااز مقاالت«، »شاخص  کی مختلف و هر  یهاسال  کیهر پژوهشگر به تفک  یافتیدر
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پژوهشگر« و   یهاتیکردن فعال دنبالپژوهشگر« قابل مشاهده بوده و امکان » یپژوهشگر«، »همکاران پژوهش 

 . گرددی فراهم م  «یکتابخانه شخص جادی»ا نیهمچن

 : مدارک در گوگل اسکالر یبندرتبه 

مکان انتشار،   ،یوزن علم کنند،ی که پژوهشگران جستجو م یرا بر اساس روش یاسکوالر مدارک علم  گوگل

 .کندیم  یبندها شده است رتبه که به آن  ی ارجاعات و استنادات زانی م نیمدارک و همچن سندهینو

 :گوگل اسکالر ارجاعات

تا   دهدی محققان قرار م اریآسان در اخت ی( گوگل اسکوالر، راه Citationهمان استنادات ) ایو   ارجاعات

به   یکه چه کسان دیفهم توانی م یآسانبه  صورتن ی. بدندینما  ییرا شناسا شودی ها مآن یهاکه به پژوهش  یارجاعات

 مختلف ارجاع را محاسبه کرد. یهاشاخص  ت،و با کمک نمودار ارجاعا دهندیارجاع م  سندهی هر نو  یآثار علم

 20تمام متن: یعلم یهاداده گاهی پا

https://www.tpbin.com 

  یآور جمع کجای  ،است  یتمام ابزار محققان که تنها منابع علمدر این پایگاه، 

  گانیکامال راصورت ه زمان ممکن و ب نیدردسر ، در کمتر نیتا با کمترشده 

 .ندینما هیمورد نظرشان را ته  ی منابع علم

 

ین   . 2۰ ب پی   از سایت تی 

https://www.tpbin.com/
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  نیترها، کوتاه مقاالت آن  گانیو سپس انتشار را  یمعتبر داخل یهاها و ژورنال از کنفرانس یبانیبا پشت نیب یپ یت 

 قرار داده است.  نیشما محقق ار یرا در اخت یداخل  یبه منابع علم دنیرس  یبرا ر،یمس

 21یالمعارف بزرگ اسالم رةی دا

http:/www.cgie.org.ir 

است   یـ پژوهش یعلم ی امؤسسه  یمرکز دائرة المعارف بزرگ اسالم

و کتب مرجع   یو تخصص یعموم  یهادانشنامه  نی که به منظور تدو

 نهاده شد. ادیبن  یرانیو ا یفرهنگ و تمدن اسالم ژهی در ابعاد مختلف به و

 : کتابخانه دیجیتال

 جادیمرکز و ا  سندگانیمحققان و نو از یمورد ن رمکتوبیاطالعات مکتوب و غ یآن گردآور  لیاز تشکهدف  

ـ    یو ارتباط با مؤسسات و مراکز علم از ین وردم زاتیمنابع و تجه یگردآور  قیپژوهش، از طر در امر التیتسه

  نی دراز که توأم با رنج و مشقت فراوان بود، ا انیسال یدر ط وقفهی ب یهابود. با تالش  یو خارج  یداخل یفرهنگ

  کشور درآمده است. یتخصص ی هاکتابخانه ن یاز معتبرتر یکی کتابخانه هم اکنون در شمار 

)در   یآن خط  ةمجموع 2۰۳۳جلد است؛  از این شمار  ۸۰۰۳26چاپی و خطی ثبت شده  یکتابها و مجله ها  کل

مجلد آن پرونده   ۹۸۰۳مجلد آن چاپ سنگ و  ۸۵۸۳عنوان(، 12۰۳۳)در  ی آن عکس  ةمجموع ۹126عنوان(، ۳۳۰۰

 ۵62۹ه )ثبت شد  ةو روزنام یار ادو  یةعنوان نشر ۸۰۰۷ یکتابخانه دارا  نی تجلید شده است. افزون بر ا یعلم  یها

 

بزرگ اسالمی   . 21 معارف  ل ا یره  دا  از سایت 

http://www.cgie.org.ir/
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قطعه اسالید و عکس؛   ۴۰1۰ لم؛یکروفیحلقه م 1۳1۰باشد.  ی( منیعنوان الت11۸2 ،یعنوان عرب ۷۵۹ ،یعنوان فارس

  ن یشده در ا  یمنابع گردآور گر یهای تاریخی از دبرگ اسناد و فرامین و نامه  1۳۰۹۴عدد لوح فشرده؛  ۵۴۳1

 کتابخانه و مرکز اسناد است.

  22ابشی تالی جی کتابخانه د 

http://lib.yabesh.ir/articles 

اطالعات    گاهیپا  کی ابشی تالیج ید کتابخانه

  ،یعلم  ئتیه  یپژوهشگران، اعضا یبرا یمنابع اطالعات  نیاست که به منظور تام  یو خلق فناور ینوآور  ی برا یعلم

  یطراح تالیج ید  یواقع  یکتابخانه کی  هیشب نی فروشگاه آنال نیاست.ا  تیمشغول به فعال انیمتخصصان و دانشجو

و   گان یها به صورت رااز آن   یوجود دارد که برخ گاهی پا نیدر ا  یرکورد اطالعات ون یلیاز صد م  شیشده است. ب

 هستند.  یکاربران قابل دسترس یبرا  نهیبا حداقل هز  گرید یبرخ

 موجود در کتابخانه شامل: یاطالعات  یهافرمت

 ن یالت تالیج ید یهاکتاب •

  نی ها از ورلدکت تأمها )داده فراداده از کتاب  ونی لیم 1۷و در مجموع شامل  گانی عنوان را ونیلمی 1٫۵از  شیب

ها متن کامل  آن  سیتابیو در صورت موجود بودن در د افته یارتباط  Library Genesis بجنیشوند و با لیم

 

ز سا   . 22  ابش ی   ت ی ا
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  نی شود و شامل آخریم  یبروزرسان  اومبه صورت مد  ی بانک اطالعات نیشود. ای کاربر م ل یتحو گانیصورت راهب

 است. زین ایمنتشر شده در دن یهاکتاب

 ن یالت یکیالکترون مقاالت •

  کی است که از کراس رف اخذ شده است و در  یرکورد اطالعات  ونیلیم ۸۰از  شیمقاالت شامل ب نیا  اطالعات

بانک   ن یشود. ایکاربر م  لیتحو گانیرکورد را   ون یلیم ۷۰از   شیب Library Genesis بجنیبا ل ییهمگرا

 است. ایدن درمقاالت منتشر شده  نی شود و شامل آخری م ی به صورت مداوم بروزرسان یاطالعات 

 ی و مهندس  یفن  یاستانداردها •

وجود   ابشی سیتابیهزار عنوان استاندارد تمام متن در د 2۵۰از  شیب ایمعتبر دن ی هاها و انجمناکنون از سازمان  هم

  یکاربران به صورت مورد یاستاندارد خاص پس از ثبت سفارش از سو  ک یبه   ازیدر صورت ن نیدارد. همچن

 استانداردها قابل ارائه هستند.  یتمام

 ن یالت ینامه ها  انیپا •

اساس   ن یپروکوئست قابل ارائه هستند، بر هم یاطالعات گاه یپا ق یاز طر ایمنتشر شده در سطح دن نیالت  یهانامهانیپا

منبع   کی به پروکوئست  یامکان دسترس  جادیعمل کرده و با ا  یواسط اطالعات  کیبه عنوان  ابش ی یاطالعات  گاهیپا

 لیون پایان نامه(می ۴) آورده است. اهم کاربران خود فر  یرا برا  ایدن ی هانامهان یاز پا یغن

 ثبت اختراع( یهاها )برگه پتنت •
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  ی، پژوهشگران حوزه R&Dو توسعه  قیتحق یواحدها ،یو مهندس یفن یهاشرکت ینوع از اطالعات برا ن یا

کدام   چ یها در هموجود در پتنت ی هادرصد داده  ۸۰ رایمهم هستند. ز  اریو علوم بس ی مهندس انیها،دانشجوی فناور

  12۵از   شیب نیابش کاربران امکان جستجو در بی تالیج ی شوند. در کتابخانه دینم افتی  یاطالعات  یهافرمت  گریاز د 

 رکورد پتنت را خواهند داشت. ونیلیم

 ی عرب  یهانامهان یو پا مقاالت •

  ی هاو زبان  ی علوم اسالم ،یعلوم انسان   یعلم ئتیه  یو اعضا  انیپژوهشگران و دانشجو  یگونه مقاالت برا  ن یا

متون   نی متن از اهزار رکورد تمام ۴۰۰از   شیب ابشی تالیج یمنظور کتابخانه د نیمورد استفاده است، به هم یخارج

 را فراهم کرده است.

 ی فارس منابع •

خود    یدر آن اقدام به معرف تیاست که با عضو یران یپژوهشگران ا ژهیو  گاهیپا کیاکسپلور   یسا یاطالعات  گاهیپا

در حال حاضر امکان   یاطالعات گاه یپا نی در ا ت یکاربران با عضو ری. ساندینمای ها مو مقاالت منتشر شده توسط آن

هزار عنوان آن به شکل   6۰۰از  ش یب انیم نیکه از ا  داشترا خواهند   یرکورد اطالعات  ونیلیم 2از  شیبه ب یابیدست

 سترس است.در د گانیمتن و را تمام

و   گاهیمرجع، پا یاطالعات یها  گاهیپا یهاتوان به فروش اکانت ی م ابشی تالیج یمحصوالت کتابخانه د گرید  از

  یعالوه بر موارد ذکر شده امکان دسترس  نیاشاره کرد. همچن زین ی حوزه پزشک یو پژوهش یآموزش یهاشن یکیاپل

  یبرا یلی و وا رکتیدا نسیسا ت،یآپتود نس،یاسکوپوس، وب آو سا   یاطالعات ی هاگاه یبه پا گانیآزاد و را 

   فراهم است.  ابشی تالیج یکاربران کتابخانه د



 پژوهش آنالین 

۵۰ 

 

   :23پایگاه های خارجی 

 Science Directپایگاه  

https://www.sciencedirect.com 

ScienceDirect   یک سرویس اطالعاتی الکترونیکی پیشرو است

  به پزشکی و فنی علمی، مجله 2۵۰۰ از بیش  به  آن وسیله به کاربر که 

میلیون چکیده مقاالت علمی   ۵۹به بیش از  ،( fulltext) متن  تمام صورت

  12۰کتاب مرجع، با مقاالت بیش از  ۳۹۰۰۰کند. بیش از  دسترسی پیدا می 

 باشد.به بعد می  1۹۹۹کند.دسترسی به مقاالت آن طبق اشتراک دانشگاه تهران از سال ی م برقرار  ناشر دیگر ارتباط

 هدف ساینس دایرکت

ScienceDirect  هایزمینه  درهمه کندمی  کمک محققان بر توانمندسازی افراد در دنیای تحقیق تمرکز دارد. به  

ترین زمان تحقیقات خود را مدیریت  در سریع  بتوانند و باشند داشته بیشتری هایپیشرفت بشری، دانش موضوعی 

 کنند. 

نیاز دارند تا مقاالت مرتبط با موضوع   ،دانشجویان و محققان برای انجام تحقیقات و استفاده از نتایج تحقیقات پیشین

  مختلف مجالت سایت از علمی   کتب و مقاالت جستجوی. شوند مندبهره  آنها نتایج  از و خود را جستجو کنند

گیر خواهد بود. از این رو شرکت الزویر برای تسهیل روند جستجوی محققان ر طاقت فرسا و زمانبسیا کاری

 

است 2۳ یابش  از سایت  ین بخش  ا  . . همه مطالب 

https://www.sciencedirect.com/
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توانند  مندان می محصول ساینس دایرکت را معرفی کرده است. سایتی را با این نام طراحی کرده است که عالقه 

د. همچنین کاربران از  مقاالت مجالت مختلف را در این سایت و به صورت تجمیع شده جستجو کنن

  مقاالت  سریع خیلی توانندمی  دهد،می  قرار اختیارشان در  ( scopus) اسکوپوس سایت  که استنادهایی  طریق 

 . کنند ارزیابی را مرتبط

 MIT Solveوب سایت 

https://solve.mit.edu 

موسسه تکنولوژی ماساچوست )ام  ای است که ام آی تی سالو برنامه 

گذاری  های جهانی است. سالو محلی برای اشتراک اندازی کرده است و مأموریت آن حل چالشآی تی( آن را راه 

های نوآوری باز، کارآفرینان  اندازی چالش ها در حوزه تأثیرات اجتماعی است. این برنامه از طریق راه نوآوری 

ام آی تی و تعدادی از اعضای  کند، سپس اکوسیستم نوآوری  سراسر جهان پیدا می اجتماعی مبتنی بر فناوری را از 

ها بتوانند به تأثیرات تحولی خود  آورد تا آن گذاری و حمایت از این کارآفرینان گردهم می خود را برای سرمایه 

 ادامه دهند.

های خاص و قابل  ی چالش ها برا حلشکل گرفته است و هدف آن شناسایی بهترین راه  2۰1۵سالو در سال  

های باز و همچنین گردهم آوردن اجتماعی از رهبران برای ایجاد همکاری در جهت  کاری از طریق نوآوری دست

میلیون دالر به   2۵سال توانسته است با کمک شرکای خود بیش از  ۳ها است. این برنامه طی حلاستفاده از این راه 

کشور دنیا  1۰۰نفر از  1۴۰۰حدود  2۰1۹ان اختصاص دهد. در سال ها و کارآفرینگذاری بر گروه سرمایه 

های قبلی این برنامه شامل کار  هایی را برای چهار چالش جهانی که سالو مطرح کرده بود، فرستادند. چالش حلراه 

 های سالمتی، جوامع ساحلی و معلمان و مربیان بوده است. در آینده، خط مقدم 

https://solve.mit.edu/
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حل است. هنگامی که مهلت  ها به دنبال راه کند که برای آن هانی جدیدی را اعالم می های ج در هر سال سالو چالش 

های ثبت حلگیرد. کارمندان سالو تمامی راه یها انجام مهای جدید به پایان می رسد، دور اول داوری حلثبت راه 

گروهی مدیران صنعتی است  های قوی را به گروه مدیران چالش که متشکل از حلکنند و راه شده را بررسی می 

کنند. این افراد به یک برنامه بحث و گفتگوی  افراد نهایی را برای هر چالش انتخاب می   ،کنند. این گروهارسال می 

کنندگان برتر سال« انتخاب  های ارائه شده، جهت تشکیل گروه »حل حلشوند که در آن بهترین راه زنده دعوت می 

 شوند.می

کنند شوند. کارکنان برنامه سالو کمک می رتر « پس از انتخاب شدن عضو »جامعه سالو « می کنندگان بگروه »حل  

وکار، مدیران مؤسسات انسان دوستانه و مدیران  کنندگان را با مدیران صنایع تکنولوژی، کسبکه افراد گروه حل 

ستند آشنا کنند. اعضای جامعه  های نوآورانه ههایی برای همکاری و اجرایی کردن ایده دولتی که به دنبال فرصت 

 های خود را اجرایی نمایند.حلکنند تا راه کنندگان کمک می سالو به افراد گروه حل 

های  حل های برتر راه شود. گروه ها، در دانشگاه ام آی تی برگزار می حلمراسم ساالنه سالو برای انتخاب برترین راه  

ها هایی برای ایجاد همکاری و اجرایی کردن ایده سالو در ورکشاپدهند و همراه اعضای جامعه خود را ارائه می 

شوند. مراسم پایانی این برنامه هر سال در  های دور بعدی برنامه نیز انتخاب می کنند. در این مراسم چالش شرکت می

یق  شود. این مراسم سه روزه از طرطول مجمع عمومی سازمان ملل در مقر اصلی آن در نیویورک برگزار می 

ها را به خود  ها و رسانه ها، دانشگاه ها، مؤسسات غیرانتفاعی، دولتجلسات چند جانبه خود توجه مدیران شرکت 

 کند. جلب می 

های حال حاضر  توانند در ورکشاپ های سالو درباره چالش کنندگان عالوه بر فرصت ارتباط با این افراد، می شرکت

ها را اجرایی کنند. سالو اعضای  های آن حلرا گسترش داده و راه های خود و جدید نیز شرکت کنند و همکاری 
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هایی برای طراحی چالش برگزار کنند. در نتیجه از طریق این  کند که در سراسر جهان ورکشاپ خود را تشویق می 

ی  کند و به اعضا رو هستند دسترسی پیدا می ها روبه ورکشاپ ها به موضوعات مهمی که جوامع در کل دنیا با آن

 های ساالنه که قرار است معرفی شوند شکل دهند.دهد که به چالش خود نیز این فرصت را می 

 idea connectionوب سایت 

https://www.ideaconnection.com 

های اخیر نقش فعالی را در سیستم  میانجی در طی سال  نهادهای 

به عنوان یکی از   Idea Connectionاند. کرده  وری ایفاآنو

های برتر با افراد خالق و  های فعال در حوزه فناوری ای( به دنبال ایجاد ارتباط بین شرکتنهادهای میانجی )واسطه 

 Ideaنوآور در سراسر جهان است تا از این طریق زمینه بهبود هرچه بیشتر محیط زندگی بشر را فراهم کند. موسسه 

Connection  های  حلدر کانادا تاسیس شد. ماموریت موسسه ” فراهم کردن امکان دسترسی به راه  2۰۰۷در سال

ها برای بهبود قابل توجه در ارائه خدمت  تا توانمندی آن  است  هوشمندانه، به موقع و مقرون به صرفه برای مشتریان

 به بشر افزایش یابد”.  

ترین و نوآورترین  گیرد و امکان دسترسی به خالقزرگ و کوچک میهای بهایی را از شرکتاین موسسه چالش 

وری را دارند، فراهم  آافراد در سراسر جهان که پتانسیل و توانمندی کار مشترک برای رفع مشکالت و توسعه نو 

های برتر  ای( فعال در عرصه فناوری های )در هر اندازه شرکت  Idea Connectionکند. مشتریان اصلی می

 های نوظهور برای مشتریانش است. به دنبال شناسایی بهترین فناوری  Idea Connectionهستند.  

دهد شامل  هایی را برای مشتریانش ارائه می حلکند و راه ها فعالیت می در آن  Idea Connectionهایی که حوزه 

شناسی هستند. در این موسسه افراد به  ند فناوری نانو، دنیای مجازی، بیوشیمی، بازاریابی و جامعه هایی مانحوزه 

https://www.ideaconnection.com/
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های مختلف برای مشکالت مطرح  حلهایی از طریق اتاق فکر مجازی به بررسی راه صورت مشترک و در قالب تیم

 پردازند.شده از سوی متقاضیان می 

نه بودن اطالعات متقاضیان بنابراین اسم طرفین همکاری به صورت  شایان ذکر است با توجه به اهمیت محرما

مند به همکاری برای رفع یک مشکل به صورت غیرمستقیم با متقاضی ه ماند و صرفاً افراد عالق محرمانه باقی می 

ه  حل ارائه شدهویت طرفین همکاری، اطالعات مربوط به چالش و همچنین راه بر کنند. عالوه ارتباط برقرار می 

  دهندگانارائه شود که زمینه سوء استفاده برای ماند. این اقدام باعث می برای هر چالش به صورت محرمانه باقی می 

 حل و ارائه آن به رقبای شرکت متقاضی وجود نداشته باشد.راه 

های متقاضی در  افرادی خالق و نوآور با مشاهده اطالعات مربوط به چالش شرکت Idea Connectionدر 

به   Idea Connectionکنند. در این میان  رتی که توانایی رفع آن را داشته باشند، آمادگی خود را اعالم می صو

کند. این اقدام باعث  هایشان کمک می تر چالش ها در تعریف دقیقمنظور تعریف دقیق نیاز و مشکل متقاضی به آن 

تقاضی متمرکز شود. در مجموع هر چالش توسط  بر نیاز م دقیقشود که تالش افراد خالق و نوآور به صورت می

شان  برای اختصاص  مندی ه ها برای رفع مشکل و میزان عالقآن تیم مشخصی از افراد خالق و بر اساس  تخصص 

 گیرد. های با باالترین کیفیت و انجام به موقع کار، مورد بررسی قرار می حل انرژی برای کارهای تیمی و ارائه راه 

شود و صرفاً پس از ارائه  قبل از همکاری هیچ بحثی در مورد هزینه پروژه مطرح نمی   Idea Connectionدر  

حل مناسب را دریافت  شود. در این موسسه متقاضی تا زمانی که راه حل، ارزش آن توسط متقاضی تعیین می راه 

حل به متقاضی  . بعد از ارائه راه گونه ریسکی نیستکند و بنابراین متحمل هیچ ای پرداخت نمی گونه هزینه هیچ  ،نکند

 شود.و پرداخت هزینه از سوی متقاضی، مالکیت دارایی فکری نیز به متقاضی واگذار می 
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های نوظهور برای رفع  ها در یافتن فناوری ها و دیگر سازمان ها، دولتبه شرکت Idea Connectionدر مجموع 

در   Idea Connectionهمکار و متخصص  ۸۰۰۰۰غ بر کند. هر نیاز متقاضیان برای بالنیازهایشان کمک می 

های  توان به  شرکتهای متقاضی و همکار موسسه می شود. از جمله شرکتسراسر دنیا ارسال می 

 .کردکینزی ونایک اشاره فوجیتسو،مک

 innocentiveوب سایت .3

https://innocentive.wazoku.com/community/9396a088f8614c2eac89aacf2ae1c624/home-page 

age  اینوسنتیو یک وب سایت حل چالش جهانی است که به

های جهانی فع موانع و چالش منظور مشارکت محققان برای ر

های آنالینی وجود فرمسایت پلت ایجاد شده است. در این وب 

  که بهها و موسساتی گذراند. سپس شرکتهای صنعتی و فناوری را با پژوهشگران، به اشتراک میدارند که چالش 

ای از  این راه با شبکه گسترده توانند از می  ،های خود هستندای برای رفع مشکالت و چالش های حرفه حل دنبال راه 

ها به حل موانع تجاری و صنعتی و مدیریتی خود اقدام نمایند. به  پژوهشگران و محققان متصل شده و با کمک آن 

  شود.ای نیز برای این افراد در نظر گرفته می های ویژه ها و موسسات جایزه طور معمول از سوی این شرکت

 WikiDataپایگاه اطالعاتی 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page 

دیتا یک پایگاه اطالعاتی آزاد است که اطالعات موجود در آن  ویکی 

ذخیره اطالعات  هم توسط انسان و هم توسط ماشین قابل خواندن است. این پایگاه اطالعاتی در واقع یک منبع 

 ,Wikimedia, Wikipedia, Wikivoyage, Wiktionaryهای مشابه دیگر مانند ساختاریافته برای پایگاه 

https://innocentive.wazoku.com/community/9396a088f8614c2eac89aacf2ae1c624/home-page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
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Wikisource های اطالعاتی دیگر است. اطالعات موجود در این پایگاه اطالعاتی به صورت  و بسیاری از سایت

ها و  تواند با دیگر سایت های استاندارد می از قالب گیرد و به دلیل استفادهرایگان در اختیار کاربران قرار می 

میلیون داده است که به صورت   ۹1اکنون دارای بیش از های مشابه پیوند برقرار نماید. این پایگاه اطالعاتی هم پایگاه 

 تواند توسط کاربران مورد ویرایش قرار بگیرد.منظم می 

های  ی رایگان و چندزبانه و چندموضوعی است که داده دیتا یک پایگاه مشارکتتوان گفت ویکی در واقع می 

ترین  نماید. یکی از مهم آوری می های مشابه جمع مدیا و سایر ویکی پدیا، ویکی ساختاریافته را برای ویکی 

دیتا وجود اطالعات به صورت چندزبانه است و به محض ورود اطالعات در پایگاه به یک زبان  های ویکی ویژگی 

ش هستند. تنوع دانش موجود در این پایگاه اطالعاتی  ی ها نیز در دسترس بوده و قابل ویراه سایر زبان این اطالعات ب 

های  بسیار زیاد بوده و تقریبا از هر دانش بشری مطالبی در این پایگاه وجود دارد. عالوه بر متون و مقاالت سایر داده 

   گیرد.سایر اطالعات نیز در دسترس کاربران قرار می ها و ها، مکانمورد نیاز کاربران از جمله آمار، تاریخ 

 اکسپلورایس

 https://sciexplore.ir/Documents          

ای از منابع معتبر نامهاکسپلور یک پایگاه اطالعاتی چکیده سای 

ای شامل عنوان،  پژوهشی است که اقدام به ارائه اطالعات فراداده 

نویسنده، چکیده مقاله، مشخصات مجله، مشخصات انتشار، وابستگی سازمانی از منابع اطالعاتی همچون کراس  

رف، دایمنشن، پابلونز، اورکید، پابمد، آلتمتریکس، پالمکس، گوگل اسکالر، مجالت داخلی و بسیاری موارد  

 نماید.دیگر می 

https://sciexplore.ir/Documents
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بیش از دو میلیون و سیصد عنوان فراداده مدارک پژوهشی است که از این تعداد  اکسپلور دارای در حال حاضر سای 

هزار عنوان آن به صورت دسترسی آزاد در دسترس کاربران قرار دارد. یکی دیگر از خدمات ارائه   6۰۰بیش از 

  ۳۰۰یش از اکنون این بخش دارای باکسپلور ایجاد پروفایل پژوهشی برای پژوهشگران است که هم شده توسط سای 

 های نویسندگی اسکوپوس خلق شده است.هزار پروفایل بوده که بخش زیادی از آن به وسیله پروفایل 

افزایی بین اکوسیستم پژوهشی )دانش(، اکوسیستم  اکسپلور با هدف هم ای سای ی اجتماعی پژوهشی و حرفه شبکه

بازیگران حقیقی اکوسیستم از جمله دانشگاهیان، پژوهشگران،  صنعتی )فناوری(، اکوسیستم کارآفرینی )بازار( با 

های ریسرچ گیت و لینکدین  متخصصان، فناوران و کارآفرینان تمرکز نموده است. الگوی شبکه از جمع ویژگی 

 نشأت گرفته است.

نموده و به   های مورد نیاز اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان را طراحیفرم ویژگیدر فاز اول این پلت 

 شود. مرور امکانات کافی برای پیوستن متخصصان، فناوران و کسب و کارها به سیستم مهیا می 

  شود:اکسپلور در سه حوزه ارائه می خدمات رایگان سای 

: دسترسی آزاد به بانک اطالعاتی برای استفاده ی تخصصی از اطالعات پژوهشی منتشر شده در  بانک اطالعاتی

 . ایران

افزایی و افزایش  ی اجتماعی ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان برای هم : دسترسی آزاد به شبکه تماعیشبکه اج

 .پذیری مقاالت منتشرشدهرؤیت 

 ها، افراد و مجالتهای پژوهشی ایران، دانشگاه های داده : ارائه آمار و شاخص سنجیداشبورد علم 
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ران، اساتید، محققان و دانشجویان را دعوت به عضویت رایگان  فرم کلیه پژوهشگدر راستای افزایش فعالیت این پلت

توانند های این پلت فرم را داشته و می در این پایگاه نموده که پس از عضویت تمامی اعضا امکان دسترسی به بخش 

   ای در سامانه ارائه دهند.نامهتولیدات خود را اعم از مقاالت پژوهشی، تخصصی و آموزشی به صورت چکیده 

   SOLO: Search Oxford Libraries Onlineرابط کاربر سولو   

https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?vid=SOLO&lang=en_US&sortby=rank 

رابط  سایت سولو یک  وب

ای است که  کاربر حرفه 

آورد. در واقع این  امکان دسترسی کاربران خود را به منابع اطالعاتی و الکترونیکی دانشگاه آکسفورد فراهم می

های آنالین آکسفورد است. کتابخانه بودلیان  سایت یک ابزار الکترونیکی کشف و جستجوی کتابخانهوب

ای،  های علمی و حرفه علمی الکترونیکی، مجالت و ژورنال  نظیر از کتبآکسفورد شامل یک مجموعه بی 

 های فنی است.ها و گزارش های داده و کاتالوگ پایگاه 

توانند پس از عضویت در این رابط کاربری با استفاده از جستجوهای ساده و پیشرفته موجود در  کاربران سولو می 

عاتی موجود در کتابخانه کنند. از جمله منابع موجود در  نظیری از منابع اطالسایت اقدام به یافتن مجموعه بی وب

های داده، منابع واسپاری  های الکترونیکی، مقاالت آنالین، پایگاه توان به مجموعه کتاب کتابخانه بودلیان می

  های تحقیقاتی آرشیوی در دانشگاه آکسفورد و مجالت آنالین اشاره نمود.نامهالکترونیکی، مقاالت و پایان 

https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?vid=SOLO&lang=en_US&sortby=rank


 پژوهش آنالین 

۵۹ 

 

 Archiveآرشیو اینترنت 

https://archive.org 

 1۹۹6آرشیو اینترنت یک موسسه غیرانتفاعی است که از سال 

اقدام به بایگانی کردن منابع اطالعاتی به منظور ایجاد یک  

ان برای عموم مردم است تا با استفاده از  کتابخانه دیجیتال نموده است. هدف از این فعالیت ایجاد یک کتابخانه رایگ

های علمی و سایر  های الکترونیکی، مقاالت علمی، گزارش آن بتوانند به سادگی به انواع منابع اطالعاتی مانند کتاب 

 منابع اطالعاتی دسترسی یابند.

های چاپی را  زی کتاب سابرنامه دیجیتال 2۰۰۵های با ارزش از سال این پایگاه به منظور دسترسی عمومی به کتاب

کتابخانه را بارگیری کرده و در دسترس کاربران قرار داده است. همچنین از   ۳۵۰۰آغاز کرده و تا به حال بیش از 

های بعد همچنان امکان دسترسی به خبرهای  این پایگاه آرشیو خبرهای مهم دنیا را نیز انجام داده تا سال  2۰۰۹سال 

 د.معتبر برای کاربران فراهم باش 

صفحه وب برتر   ۳۰۰دهد و در حال حاضر یکی از ها نفر خدمات خود را ارائه میآرشیو اینترنت روزانه به میلیون

میلیون فایل  1۴میلیون کتاب دیجیتال،  2۸میلیارد صفحه وب،  ۵۸۸دنیا است. در حال حاضر این آرشیو شامل 

   افزاری است.برنامه نرم هزار  ۵۸۰میلیون تصویر و  ۳میلیون فایل تصویری،  6صوتی، 

https://archive.org/


 پژوهش آنالین 

6۰ 

 

 HathiTrustتراست پایگاه اطالعاتی هاثی

https://www.hathitrust.org 

تراست یک کتابخانة مشارکتی مشتمل بر مواد  هاثی 

دیجیتالی و چاپی است که هم تحت نظر قانون  

فعالیت است  رایت و هم با مجوز عمومی در حال کپی

های عضو  های عضو، قابل دسترسی است. اعضای اصلی آن دانشجویان، اساتید و کارکنان کتابخانهو برای کتابخانه 

 دهند.نامه، مواد را در دسترس عموم قرار می هستند و در چارچوب رعایت قانون حق مؤلف و مجوز توافق

زینة تحقیقات، مقاالت علمی و منافع مشترک  مأموریت آن بر اساس مفهوم منافع مشترک به صورت »کمک ه

های دانش بشری« شکل گرفته  گذاری پیشینهدهی، حفظ، برقراری ارتباط و به اشتراکآوری، سازمان شامل جمع

 شوند.شود که از میان اعضاء مؤسسات عضو انتخاب میای اداره می مدیره است. این کتابخانه توسط هیأت 

هایی است که دارای حجم زیادی از  های تحقیقاتی عضو و کنسرسیومکتابخانه تراست در خدمت اهدافهاثی 

های  های عضویت نه تنها به تالش های دیجیتالی پایدار هستند. سود حاصل از هزینه محتوای دیجیتالی و برنامه 

 شود. های جدید نیز می یابد، بلکه صرف توسعة خدمات و قابلیتحفاظتی افراد اختصاص می 

 OpenDoarدوئر اطالعاتی اپنپایگاه 

http://www.opendoar.org 

این پایگاه اطالعاتی یک سرویس خدماتی دسترسی آزاد به منابع 

اطالعاتی است که هدف خود را دسترسی رایگان و آزاد همه  

داند و به همین منظور با استفاده از یک هیئت تحریریه متخصص اقدام  افراد در سطح دنیا به مطالب علمی معتبر می 

https://www.hathitrust.org/
http://www.opendoar.org/
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با همکاری دانشگاه ناتینگهام و دانشگاه   2۰۰۵نماید. این سرویس خدماتی از سال به انتشار اطالعات علمی معتبر می

 لوند فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

گاه اطالعاتی کامال رایگان بوده و هیچ کاربری برای استفاده از  انتشار مقاله و یا دریافت متون علمی در این پای

خدمات آن نیاز به پرداخت هزینه ندارد. مطالب موجود در این پایگاه به صورت تمام متن در دسترس کاربران قرار  

های فنی،  ارش نامه، گزهای متنوع مانند مقاالت علمی، پایانگیرد. منابع اطالعاتی موجود در این پایگاه به شکل می

افزارها، تصاویر علمی، فیلم و انواع دیگر منابع  ها، نرم های الکترونیکی، مجموعه داده ها، کتابمقاالت کنفرانس 

 است.

هایی مانند تکنولوژی، پزشکی و سالمت، علوم اجتماعی، حقوق و  پوشش موضوعی گسترده این پایگاه شامل رشته 

اری، علوم تغذیه، زبان، فلسفه، دین شناسی، علم اطالعات و کتابداری،  قانون، تاریخ، هنر، علوم مهندسی، معم

شیمی، فیزیک، زمین شناسی، مدیریت، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، روانشناسی، مهندسی برق و بسیاری موارد  

   است.دیگر 

 Sciendoپایگاه اطالعاتی سایندو 

https://www.sciendo.com 

پایگاه اطالعاتی سایندو یک پایگاه اطالعاتی در زمینه  

ارائه منابع علمی مانند مقاالت آموزشی و مجالت و  

متن و با دسترسی آزاد در اختیار کاربران  از منابع خود را به صورت تمام  یهای معتبر علمی است که بخشژورنال 

دهد و مجالت،  ها ارائه می العاتی خود را به نویسندگان و دانشگاه دهد. این پایگاه اطالعاتی خدمات اطقرار می 

 نماید.های تخصصی را منتشر می ها و ژورنال ها، مقاالت کنفرانسکتاب

https://www.sciendo.com/
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 ، Web of Scienceهای معتبری همچون مجله مربوط به پایگاه  6۰۰در حال حاضر این پایگاه اشتراک 

Scopus ، PubMed   وMedline   ها با دسترسی رایگان در اختیار  را در اختیار دارد که برخی از متون آن

گیرد. در حال حاضر این پایگاه برای انتشار متون نویسندگان انفرادی با همکاری یک هیئت کاربران قرار می 

 تحریریه متخصص سعی در انتشار متون علمی با اعتبار باال دارد.

ترده بوده و شامل موضوعاتی مانند داروشناسی، هنر، زبانشناسی، علوم مواد،  پوشش موضوعی این پایگاه بسیار گس

موسیقی، شیمی، ریاضی، دین شناسی، قانون، زمین شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم کامپیوتر، معماری، ادبیات،  

ی، تجارت و  تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، علوم اطالعات و کتابداری، ورزش، علوم زیستی، فیزیک، علوم مهندس

   اقتصاد است.

 academic search ultimateپایگاه اطالعاتی آکادمیک سرچ آلتیمیت 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate 

های ابسکو است که  اه اطالعاتی آکادمیک سرچ آلتیمیت یکی از مجموعه پایگاه پایگ

های  شامل مجموعه مجالتی با باالترین کیفیت در سطح جهانی بوده و تقریبا تمامی رشته

وه بر مقاالت موجود در مجالت معتبر منابع علمی به  شود. در این پایگاه اطالعاتی عالدانشگاهی را شامل می 

 هزار ویدئوی آموزشی است.  ۷۵رسانه ای نیز موجود بوده و در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از صورت چند 

سازی موضوعی آن است که کاربر به راحتی  های این پایگاه اطالعاتی کیفیت باالی نمایه ترین ویژگی یکی از مهم 

یابد. این پایگاه قابلیت مرور متنی، موضوعی،  تواند به منابع اطالعاتی مورد نیاز خود دست با واژگان متفاوت می 

در سطح دنیا قابل دسترسی است.   زبان ۳۰اکنون با بیش از تصویری و آموزش سواد اطالعاتی را دارا است و هم 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
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های علمی مانند فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه  منابع اطالعاتی این پایگاه اطالعاتی شامل تمامی حوزه 

  است.

 BASEاه اطالعاتی بیس پایگ

http://www.base-search.net 

ترین  پایگاه اطالعاتی دسترسی آزاد بیس یکی از پرحجم 

های اطالعاتی در زمینه ارائه منابع علمی دانشگاهی در  پایگاه 

هزار ناشر   ۸۰۰۰یلیون سند علمی است که از بیش از م 2۴۰سطح دنیا است. این پایگاه در حال حاضر دارای بیش از 

درصد منابع اطالعاتی نمایه شده توسط این پایگاه اطالعاتی به صورت رایگان و   6۰اند. در اختیار پایگاه قرار گرفته 

 در دسترس است. open accessبه شکل 

ات کتابشناختی نظیر سال انتشار،  متون بازیابی شده توسط کاربران به صورت متن کامل و همراه با کلیه اطالع

گیرد.  های مهم در اختیار آنان قرار می نویسنده، حوزه موضوعی، شماره رده بندی، مشخصات مجله و سایر داده 

های مختلف مانند جستجوی موضوعی، جستجو بر اساس نام و عنوان، جستجوی زبانی و  متون موجود به شکل 

   زبان زنده دنیا قابل نمایش هستند. 2۰وجود در این پایگاه با بیش از شوند. مطالب مهای دیگر ارائه می شکل

 DOAJپایگاه اطالعاتی دواج  

http://doaj.org 

مجله   ۳۰۰با اشتراک  2۰۰۳ج در سال اپایگاه اطالعاتی دو

دسترسی آزاد فعالیت خود را آغاز نمود. این پایگاه هدف  

پذیری مقاالت علمی بدون توجه به دسترسی و با استفاده از عدالت دسترسی یکسان در سطح  افزایش رویت خود را 

http://www.base-search.net/
http://doaj.org/
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فکر مطالب علمی  های هم داند. به همین منظور با اشتراک مجالت علمی و از طریق پشتیبانی مالی سازمان جهان می 

 دهد.را به صورت رایگان در دسترس کاربران خود قرار می 

های  مجله بوده که در سطح جهان بدون توجه به محدودیت  16۵۰۰ر این پایگاه دارای بیش از در حال حاض

های  جغرافیایی، موضوعی و زبانی در دسترس است. پوشش موضوعی این پایگاه بسیار گسترده بوده و در همه زمینه 

های علمی  ر اقدام به انتشار مقاله علمی مانند فناوری، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هن

  زبان قابل دسترسی هستند. ۸۰میلیون مدرک است که به  6اکنون بیش از نماید. تعداد مقاالت این پایگاه هم می

 SSRNپایگاه اطالعاتی پژوهشی 

https://www.ssrn.com/index.cfm/en 

شبکة پژوهشی علوم اجتماعی )اس اس آر ان( یک همکاری مشترک با 

میلیون کاربر در سراسر دنیا است   2،2نویسنده و بیش از  ۳۰1،۷۰۰بیش از 

های علوم اجتماعی در سراسر جهان اختصاص یافته است. شبکة پژوهشی علوم اجتماعی  که به انتشار سریع پژوهش 

های علوم  های پژوهشی خاص در هر یک از رشتهاز تعدادی از شبکه   تاسیس شد. اس اس آر ان 1۹۹۴در سال 

 اجتماعی تشکیل شده است. 

متن مقاالت محققان ها و تمامها را از طریق بازبینی و ارائة چکیده های اس اس آر ان نتایج پژوهش هر یک از شبکه 

شی علوم اجتماعی خوانندگان را به ارتباط  کنند. شبکة پژوهها تشویق و حمایت می سراسر جهان و با انتشار اولیة آن

  کند.مستقیم با سایر مشترکان و نویسندگان تشویق می 

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


 پژوهش آنالین 

6۵ 

 

 IDEASپایگاه اطالعاتی 

https://ideas.repec.org 

ترین پایگاه کتابشناختی است که به علوم اقتصادی  آیدیاز بزرگ 

فضای وب به صورت رایگان در دسترس همه کاربران قرار دارد. براساس آمار پایگاه ریپک  اختصاص دارد و در 

آیتم در آیدیاز نمایه شده است که بیش از   ۳2۰۰۰۰۰های مطالب آن است، بیش از  که آیدیاز یکی از منتشرکننده

 متن دارند. مدرک قابلیت دانلود تمام ۳۰۰۰۰۰۰

داوطلبانه گسترده است که هدف آن افزایش دسترسی رایگان به منابع  ریپک پایگاهی اطالعاتی حاصل یک کار 

کشور است که اطالعات خود   1۰2مرکز آرشیوی از  2۰۰۰های کتابشناختی از بیش پژوهشی است و شامل فراداده 

 دهد.های مهم حوزه اقتصاد را پوشش می دهند و در نتیجه تمامی ناشران و پژوهش را در اختیار این پایگاه قرار می

شوند. آیدیاز پایگاه اصلی است که مطالب  در این پایگاه تمامی مطالب تحت پروتکلی به نام ریدیف سازماندهی می 

دهد. عالوه بر آیدیاز چندین سرویس دیگر از جمله ایکن  ریپک را از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار می 

 کنند. پییر نیز از مطالب ریپک استفاده می 

نام کنند و برای خود پروفایل آنالین بسازند، در نتیجه  کند که در آن ثبتک از نویسندگان درخواست می پایگاه ریپ

ها را نیز  های آن تواند آخرین اطالعات ارتباطی و دیگر پژوهش ها را در این پایگاه ببیند می کسی که پژوهشی از آن 

کنند که حاوی اطالعاتی  ور ماهانه ایمیلی دریافت می اند به ط نام کرده بیابد. همچنین کسانی که در پایگاه ثبت 

   ها است.های آن بندی و استنادهای جدید به پژوهش درباره میزان بازدید، رده 

https://ideas.repec.org/
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 WIPOسازمان جهانی مالکیت فکری  

https://www.wipo.int/portal/en/index.html 

 World Intellectualسازمان جهانی مالکیت فکری  

Property Or ganization   آژانس وابسته به سازمان ملل و

ها است که در سال  ات و همکاری یک سازمان جهانی برای حمایت از خدمات مالکیت فکری، سیاست، اطالع

 و با تصویب کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در اجالس استکهلم ایجاد شد. 1۹6۷

کشور از جمله ایران عضو این سازمان هستند. سازمان جهانی مالکیت فکری در تالش است تا   1۹۳در حال حاضر 

و موثر نوآوری و خالقیت را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و  از طریق یک نظام مالکیت فکری بین المللی متوازن 

  پذیر کند.فرهنگی برای همگان و در همه کشورها امکان 

 ROADپایگاه اطالعاتی 

http://road.issn.org 

این پایگاه اطالعاتی یک برنامه جهانی از سوی  

جانبه و  ترسی همه یونسکو است که به منظور دس

یکپارچه افراد در سطح دنیا به اطالعات علمی  

توان به اطالعات مجله دسترسی یافت  هر مجله می  ISSNاندازی شده است. در این پایگاه اطالعاتی با دارا بودن راه 

 یافت.  سایت مجله رفته و به تمامی متون و مقاالت موجود در آن دسترسیو با استفاده از لینک مستقیم به وب

https://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://road.issn.org/
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توان به جستجوی پیشرفته بر اساس نام و موضوع مجله و همچنین جستجوی جغرافیایی  های این پایگاه می از ویژگی 

بر روی نقشه و انتخاب کشورها اشاره نمود. استفاده از این پایگاه رایگان بوده و کاربران با ثبت نام در پایگاه  

   یابند.توانند به تمامی منابع دسترسی می

 Open Science Directoryپایگاه اطالعاتی 

http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en&tabI

d=602 

طالعاتی ابسکو به  پایگاه ا 

منظور یک دسترسی  

دایرکتوری نمود که در آن تمامی  ساینسهمگانی و جهانی به مجالت دسترسی آزاد اقدام به طراحی پایگاه اپن 

سایت به صورت  ها در یک وبهای دسترسی آزاد همراه با لینک مستقیم و اطالعات مهم آن مجالت و پایگاه 

سایت تمامی اطالعات مورد نیاز در زمینه پذیرش و انتشار  گیرد. در این وب رایگان در دسترس کاربران قرار می 

اکسس و دسترسی باز در اختیار کاربر قرار گرفته و محققان برای جستجوی مجله مورد نظر  مقاالت در مجالت اپن 

سایت ن وب خود نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار نخواهد شد. برای دسترسی رایگان به اطالعات موجود در ای

   نیازمند ثبت نام در آن هستید.

 Library, Information Science and Technology Abstracts – LISTAپایگاه اطالعاتی لیستا 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-

technology-abstracts 

در حوزه علوم کتابداری   پایگاه اطالعاتی لیستا یک پایگاه علمی

رسانی است که اقدام به انتشار منابع مورد نیاز کاربران این  و اطالع 

http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en&tabId=602
http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en&tabId=602
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-and-technology-abstracts
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توان به استنادهای، نمایه مجالت،  نماید. از جمله منابع اطالعاتی منتشر شده توسط این پایگاه می حوزه علمی می 

موضوعات تحت پوشش این پایگاه شامل  ها اشاره کرد. های پژوهشی و کنفرانس ها، گزارش چکیده مقاالت، کتاب 

های اطالعاتی و  نویسی، کتابشناسی، مدیریت اطالعات، بازیابی اطالعات، بانکبندی، فهرست کتابداری، طبقه

 شوند.بسیاری موارد مرتبط دیگر می 

 HeinOnlineاپلیکیشن کتابخانه دیجیتال هین آنالین  

https://home.heinonline.org 

این اپلیکیشن یک سرویس بانک اطالعاتی  

توسط  2۰۰۰اینترنتی است که در سال 

هایین و انتشارات بوفالو از نیویورک فعالیت خود را در زمینه ارائه مقاالت، اسناد دولتی، منابع حقوقی و  اسویلیام 

میلیون   1۹۳فرم تحقیقاتی است که شامل بیش از یک پلت مجالت علمی آغاز نموده است. در واقع این اپلیکیشن

صفحه از تعداد بسیار زیادی از نشریات چندرشته ای ، اسناد دولتی، منابع دادرسی بین المللی و بسیاری از منابع  

ها و  ها، شرکتحقوقی دیگر است. کاربران این اپلیکیشن شامل موسسات دانشگاهی، موسسات حقوقی، دادگاه

اف تمامی اسناد  دی توانند به فایل پی های مربوط به این حوزه بوده که با خرید اشتراک آن می دیگر سازمان 

 دسترسی یابند.

 Flipsterاپلیکیشن کتابخانه ای دیجیتال فلیپ استر  

https://flipster.ebsco.com 

ای در واقع یک اپلیکیشن به  این اپلیلیکشن کتابخانه

گذاری مجالت علمی از پایگاه اطالعاتی ابسکو است که امکان مطالعه و دستیابی به مجالت عضو  منظور به اشتراک 

https://home.heinonline.org/
https://flipster.ebsco.com/
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خواهند به  نظیر برای افرادی است که می استر یک راه حل بی نماید.اپلیکیشن فیلیپ را برای کاربران خود فراهم می

توان به  می از طریق تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند. از طریق این اپلیکیشن می انواع مجالت علمی و سرگر

 .سایت آن شد و مقاالت مجله موردنظر را مطالعه نمودراحتی هر مجله را انتخاب کرده و وارد وب 

 ACM Digital Libraryکتابخانه دیجیتال ای سی ام  

https://dl.acm.org 

ترین  یکی از جامع  ACMکتابخانه دیجیتال 

های دیجیتال در زمینه ارائه انواع کتب کتابخانه

های علوم مانند علوم انسانی، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی و بسیاری  و مجالت و مقاالت علمی در بسیاری از حوزه 

گیرد. منابع موجود متن در اختیار کاربران قرار می که تمامی منابع موجود در آن به صورت تمامموارد دیگر است 

های موجود در این اپلیکیشن به  در این اپلیکیشن از جامعیت و تنوع بسیار باالیی برخوردار هستند. تعدادی از رشته 

 شرح زیر است:

ها و ارتباطات، تعامل  رایانه ، پردازش زبان طبیعی، شبکههوش مصنوعی ، یادگیری ماشین ، بینش  :علوم کامپیوتر

ای، گرافیک و  های وب ، موبایل و چندرسانه ها و ریاضیات، فناوری ای انسان، نظریه محاسبات ، الگوریتم رایانه 

 . نویسیهای برنامه افزار و زبان طراحی به کمک رایانه، سخت افزار ، نیرو و انرژی، مهندسی نرم 

محاسبات کاربردی، صنعت، تجارت ، علوم فیزیکی ، علوم زندگی ، آموزش ، حقوق ، پزشکی  :یعلوم مهندس

 .های جاسازی شده و الکترونیک ، رباتیکقانونی ، هنر، علوم انسانی ، سرگرمی، معماری ، سیستم 

 ه.کاوی ، علوم داد داده های پایگاه داده ،  های اطالعاتی ، جستجو ، بازیابی اطالعات ، سیستمسیستم :علوم انسانی

https://dl.acm.org/
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 browzineاپلیکیشن کتابخانه ای بروزین  

https://browzine.com 

اپلیکیشن موبایلی بروزین یک اپلیکیشن  

فرد برای دانشجویان، اساتید و  همنحصرب

بررسی مداوم تمامی مجالت به منظور دسترسی  محققان در هر حوزه علمی است. استفاده از این اپلیکیشن شما را از 

کند. اپلیکیشن بروزین این امکان را برای کاربران خود فراهم  نیاز می به مقاالت مورد عالقه حوزه تحصیلی خود بی 

عدد مجله و نشریات را در بخش نشریات مورد عالقه ثبت کرده و در هر   6۴نماید تا لیستی حداکثر به تعداد می

نماید. همچنین این  اره جدید این نشریات منتشر شد اپلیکیشن با اعالن خود شما را از آن آگاه میزمانی که شم

سازی، مطالعه، دانلود و  امکان برای کاربران فراهم است که مقاالت مورد عالقه خود را در بخش مقاله من ذخیره 

 بررسی نمایند. 

پی یکی از  پذیر است و تنها افرادی که از طریق آی ن پی دانشگاهی امکادسترسی به این اپلیکیشن از طریق آی 

های ایران  های خارجی به آن متصل شوند امکان دسترسی به مجالت را پیدا خواهند کرد و برای دانشگاه دانشگاه 

 اکسس در دسترس تمامی کاربران قرار دارد. این امکان وجود ندارد. بخشی از این اپلیکیشن به صورت اپن

 Library & Information Science Sourceتی الیبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس پایگاه اطالعا

https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-source 

این پایگاه اطالعاتی در  

حوزه علوم کتابداری و  

رسانی اقدام به انتشار  اطالع 

https://browzine.com/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-source
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متن را  نماید. این پایگاه شامل صدها مجله علمی در این حوزه است که مقاالت تمام اطالعات مورد نیاز کاربران می

  دارا  بندی، مدیریت اطالعات، تاریخچه کتابداری و بسیاری موارد دیگرنویسی، رده های کتابداری، فهرستدر رشته 

 است.

نامه و  ها، پایانها، جزوه نگاری ها، تکمتن، کتابمقاالت تمام منابع اطالعاتی موجود در این پایگاه به صورت 

نامه اختصاصی در این حوزه هستند. منابع موجود در این پایگاه به همراه منابع پایگاه  همچنین یک اصطالح 

Academic Search Ultimate  مجله را برای کاربران این حوزه فراهم   1۴۰نظیر از یک مجموعه بی

 . آورندمی

 Academic Search Completeیگاه اطالعاتی آکادمیک سرچ کامپلیت پا

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete 

فرد و کامل از  ه این پایگاه اطالعاتی یک مجموعه منحصرب

متن است که در حوزه علوم انسانی و علوم  مقاالت تمام

نماید. مقاالت این پایگاه  اجتماعی اقدام به انتشار مقاالت می 

های حقوق،  توان به رشته ها می های این دو حوزه علوم هستند که از جمله آن از رشتهای شامل طیف گسترده 

های این پایگاه  شناسی، مهندسی، علوم اجتماعی و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود. یکی دیگر از ویژگیمردم

است که به   1۹۳۰سال هزار محتوای ویدئویی از آسوشیتدپرس از  ۷۵اطالعاتی امکان دسترسی کاربران به بیش از 

 صورت ماهانه و مرتب بروزرسانی شده و موضوعات متنوعی را تحت پوشش خود قرار می دهد. 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
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 proquestپایگاه اطالعاتی پروکوئست  

https://www.proquest.com 

پایگاه اطالعاتی پروکوئست یک دروازه عظیم  

منابع اطالعاتی علمی و   اطالعاتی بر روی

دانشگاهی است که هدف آن اشاعه اطالعات علمی و خدمات آموزشی است. این پایگاه اطالعاتی با هدف سرعت  

بخشیدن به نوآوری در زمینه علمی و تحقیقاتی و اشاعه آن به تمامی کشورها در سطح دنیا اقدام به ارائه  

دهد. پروکوئست ماموریت خود را تسریع  در اختیار کاربران خود قرار می ها را های دانشگاهی نموده و آن نامهپایان

های فناوری و تجزیه و تحلیل اطالعات پیشرو در سطح  و بهبود آموزش، افزایش تحقیقات و نوآوری، ارائه راه حل 

ه تحقیقاتی در  هزار دانشگاه و موسس 2۵داند. بر همین اساس این پایگاه اطالعات علمی خود را به بیش از دنیا می

 دهد.کشور در سطح دنیا ارائه می  1۵۰بیش از 

 datadryadپایگاه اطالعاتی دریاد 

https://datadryad.org/search 

های  این پایگاه یک مجموعه دیجیتال از داده 

ها ها است که با استفاده از آن داده پژوهش 

شوند. دسترسی به این پایگاه به صورت آزاد و رایگان است و کاربران در  کشف، استفاده و استناد می قابل جستجو،

های موجود در پایگاه دسترسی داشته باشند. هدف دریاد ترویج فرهنگ  توانند به داده هر جای دنیا می 

هشگران بتوانند به صورت  ها در سطح دنیا به صورت آزاد است تا همه پژوهای پژوهش پذیری به داده دسترس

 باشند. هیکسان به اطالعات علمی دسترسی داشته و در زمینه ایجاد دانش فعالیت داشت

https://www.proquest.com/
https://datadryad.org/search
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های موجود در مجموعه به منظور بازیابی  دیجیتال به تمامی داده  DOIهای این پایگاه اختصاص یکی از ویژگی 

از استانداردهای موجود اقدام به بارگذاری،  ها در هنگام جستجو است. همچنین دریاد با استفاده تر آنسریع 

نماید تا به این ترتیب سطح بازیابی آنها را توسط کاربران ارتقاء  ها می بندی، بازیابی و قابلیت مشاهده داده فهرست

شوند تا دستیابی به آنها  سایت به صورت طوالنی مدت توسط پایگاه حفظ میهای موجود در این وب بخشد. داده 

 ها افزایش یابد.پذیر باشد و به این روش استنادپذیری پژوهش مدت زمان طوالنی همچنان امکاندر طی 

 dataverse.harvardپایگاه اطالعاتی  

https://dataverse.harvard.edu 

مجموعه هاروارد دیتاورس یک مخزن دیجیتال 

است که به صورت رایگان در  های علمی  داده 

اختیار تمامی محققان و پژوهشگران چه در داخل و چه در خارج از کشور در سطح دنیا در دسترس قرار دارد.  

ای که انجام شده است  های در هر رشته های تمامی پژوهش توانند به داده محققان با استفاده از این پایگاه می 

ها استناد کنند و نتایج تحقیقات خود ها را بایگانی کنند، به آن انجام دهند، آن دسترسی داشته باشند، در آنها جستجو 

 را به اشتراک بگذارند. 

های علمی متفاوت وجود دارد. پزوهشگران با قرار دادن فراداده  های مجزایی از رشته در این پایگاه مجموعه 

شدن در  بالفاصله یک ارجاع داده استاندارد دریافت خواهند کرد که با نمایه  ،سایتتحقیقات خود در این وب 

توانند میزان  پایگاه اطالعاتی توسط موتورهای جستجو قابل کاوش و دستیابی است. همچنین پژوهشگران می 

ند. این پایگاه در  های خود را تعیین نمایند و دسترسی آن را باز قرار داده و یا محدود سازدستیابی کاربران به داده 

https://dataverse.harvard.edu/
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های پژوهشی فردی یا سازمانی است که استفاده از آن مزایای بسیاری  واقع یک راه حل ویژه به منظور مدیریت داده 

 برای پژوهشگران به همراه دارد. 

 zenodoپایگاه اطالعاتی 

https://zenodo.org/search?page=1&size=20 

زنودو یک پایگاه اطالعاتی دسترسی آزاد است که اقدام به  

نماید. در واقع این  های پژوهشی با دسترسی آزاد می ارائه داده 

است که ابزاری برای مدیریت   Open Dataپایگاه یک 

های علمی گوناگون  شود. زنودو با کشورهای مختلف و رشتههای دیجیتال محسوب می های بزرگ در کتابخانهداده 

 نماید.های دریافت از سوی این شرکت می فعالیت و همکاری داشته و اقدام به انتشار داده 

های در حال انجام است. گاهی ممکن است انتشار نتایج یک  های پژوهش یک ویژگی مهم زنودو انتشار داده 

های در حال انجام اطالعی نداشته باشند، لذا  ش ها به طول انجامد و سایر پژوهشگران از پژوهها و یا سال پژوهش ماه 

 نماید. ها به سایر محققان میها اقدام به معرفی آن زنودو با انتشار داده ها و مشخصات این گونه از پژوهش 

توان اعتبار تحقیقاتی را به پژوهشگران اختصاص داده و به این  های پژوهشی موجود در زنودو می اطالعات و داده 

نیز منتشر شده و در دسترس سایر محققان قرار بگیرد.   DataCiteسایت های آنها در وب های پژوهش داده روش 

تواند منجر به آگاهی  ها موجود است که می های پژوهش سایت افزایش ارتباطات علمی با ارائه داده هدف این وب 

 پژوهشگران و محققان به منظور همکاری و آگاهی بیشتر شود. 

 dataciteوب سایت 

https://zenodo.org/search?page=1&size=20
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https://search.datacite.org 

سایت اطالعاتی است که برخالف  سایت یک وب دیتا

های تحقیقات های اطالعاتی اقدام به ارائه داده سایر پایگاه 

در اختیار کاربران خود قرار  های انجام شده را پژوهش  DOIسایت نماید. این وب های انجام شده می و پژوهش 

سایت در  های مورد نیاز خود نمایند. در واقع فعالیت اصلی این وب دهد تا آنها بتوانند بهتر اقدام به بازیابی مقاله می

 های انجام شده در اختیار کاربران است. دسترس قرار دادن فراداده پژوهش 

ام شده پژوهشگران توسط سایر پژوهشگران است که  سایت کشف نتایج تحقیقات انج ترین دستاورد این وب مهم 

تحقیقات در این   DOIتواند منجر به بازیابی بیشتر و مطالعه و استناد باالتر تحقیقات گردد. وجود این امر می 

مقاالت توسط پزوهشگران    DOIشود. ثبت فرد همان تحقیق توسط کاربران می هسایت موجب بازیابی منحصربوب

ترین  به کمتر از یک دقیقه زمان نیاز دارد. امکان ردیابی آسان تحقیقات توسط دیگران از مهم  سایتدر این وب 

 برای محققان است.  DOIمزایای ثبت 

 British Libraryکتابخانه دیجیتال 

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1485813737727&

vid=BLVU1&fromLogin=true 

 1۹۷۳کتابخانه ملی انگلستان با نام بریتیش الیبرری که در سال 

تحقیقاتی دنیا دسترسی دارد. این کتابخانه خدمات علمی  ترین مجموعه افتتاح شده است مرکزی است که به جامع 

میلیون   1۷۰دهد. این مجموعه شامل بیش از های علمی، دانشگاهی، تجاری و پژوهشی ارائه می خود را به مجموعه 

شود. این مجموعه عالوه بر  میلیون رکورد به آن اضافه می  ۳رکورد است که به صورت میانگین ساالنه حدود 

 ها و بسیاری موارد دیگر است. ها، نقاشیها، پتنتهای صوتی، دست نوشتهامل موارد دیگر مانند فایل ها شکتاب

https://search.datacite.org/
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1485813737727&vid=BLVU1&fromLogin=true
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1485813737727&vid=BLVU1&fromLogin=true
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داند و  این کتابخانه هدف خود را کمک به تحقیق، شکوفایی، باال رفتن سطح فرهنگ و بهبود شرایط اقتصادی می 

ایر کشورهای عضو در این مجموعه است. مانند در این راه عالوه بر مردم انگلستان آماده ارائه خدمات به کاربران س

دیگر کشورها این کتابخانه ملی تحت قانون واسپاری یک جلد از تمامی کتب چاپ شده در انگلستان را تحویل  

شود. طبق قانون این  ها و مراکز نشر الکترونیکی نیز میسایتگیرد و عالوه بر آن این قانون شامل تمامی وب می

های علوم، فناوری و  رای ارجاع، مطالعه، خدمات کتابشناسی، و سایر خدمات اطالعاتی در زمینهکتابخانه مرکزی ب

 علوم انسانی به منظور خدمت رسانی به کاربران است. 

 lensپایگاه اطالعاتی  

https://lens.org 

توان یک زیرساخت منبع باز  پایگاه معتبر لنز  را می 

، سیستم نوآوری را  …و در مقیاس جهانی دانست که با عرضه اطالعات علمی و فنی در قالب پتنت، مقاالت و  

فرم هم  سایت این پلت ترین اهداف لنز که در وبسازد. یکی از مهم تر و فراگیرتر می تر، عادالنه کارآمدتر، شفاف

بخش برای کارآفرینان، شهروندان و  منبع الهام عنوان یک مورد تأکید قرار گرفته، معرفی سیستم پتنت به

درصد از اطالعات پتنت از سرتاسر جهان )و پیوندهای علمی   ۹۵شود که بالغ بر گذاران بوده و ادعا میسیاست

 ها( را در خود جای داده است. مرتبط با آن

ی ساختاریافته، جستجوی  این پایگاه اطالعاتی امکانات جستجوی بسیار متنوعی از جمله جستجوی بولی، جستجو

طبقه بندی شده، امکانات فیلترسازی مورد جستجو و بسیاری موارد دیگر را به منظور استفاده بهتر کاربران فراهم  

 Microsoftهایی همچون میلیون رکورد علمی را از پایگاه  2۰۰آورد. پایگاه لنز در حال حاضر بیش از می

https://lens.org/
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Academic, PubMed and Crossref ری موارد دیگر گردآوری نموده و در اختیار کاربران قرار  و بسیا

 داده است.  

هایی  از جمله خدمات بسیار مهم این پایگاه ایجاد شبکه علمی محققان و دانشمندان است و همچنین ارائه گزارش 

پایگاه با استفاده از  محققان بسیار راهگشا باشد. همچنین این  یتواند برا ها بر سایر تحقیقات که میمبنی بر تاثیر پتنت

جی  و ها، تاثیر تحقیقات دانشگاهی بر مجامع علمی و تاثیر خراطالعات تحلیل استنادی مقاالت نقشه علمی دانشگاه 

میلیون پتنت،  12۷نماید. در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از بندی و منتشر می علمی محققان را نیز تولید، رتبه

میلیارد پیوند به دیگر منابع علمی است. بر   2میلیون تحقیق بیولوژیکی و بیش از  ۳6۹میلیون تحقیق علمی،  22۵

 همین اساس این پایگاه اطالعاتی یکی از بزرگترین پایگاه های علمی در سطح دنیا محسوب می شود.

 Microsoft Academicموتور جستجوی 

https://academic.microsoft.com/home 

این موتور جستجوی یک موتور جستجوی رایگان و ویژه  

 Microsoftجستجوی مطلب علمی است که توسط  

Research    ساخته شده است و به صورت رایگان در

های بسیار بیشتر با  نسخه جدید این موتور جستجوی با قابلیت  2۰16گیرد. در سال اختیار کاربران قرار می 

میلیون مقاله را   2۴۰های جستجوی معنایی منتشر شد. در حال حاضر این موتور جستجو بیش از کارگیری فناوری هب

 کند.از آنها مقاالت ژورنالی هستند را نمایه می  میلیون ۸۸که چیزی حدود 

 Googleهایی همچون تواند به رقیب جدی برای پایگاه دهد این موتور جستجو می های محققان نشان می سی ربر

Scholar, Web of Science,  Scopus   .در زمینه تحقیقات دانشگاهی و تحلیل استنادی تبدیل شود

https://academic.microsoft.com/home
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 ،کندجو به این معنا است که زمانی که کاربر کلید واژه مورد نظر خود را وارد می جستجوی معنایی این موتور جست

بلکه تمامی متون مرتبط با این کلید واژه از   هاین موتور جستجو تنها به جستجوی همان کلید واژه در متون خود نبود

نماید. همین امر این  ستجو میها، عناوین و بسیاری از موضوعات تحقیقاتی دیگر را نیز ججمله مقاالت، کنفرانس 

 ترین موتورهای جستجو تبدیل نموده است.موتور جستجو را به یکی از قوی 

 scienceopenپایگاه اطالعاتی  

https://www.scienceopen.com 

به عنوان یک   2۰1۳اپن در سال پایگاه اطالعاتی ساینس 

اکسس یا دسترسی آزاد فعالیت خود را آغاز کرد. این پایگاه اطالعاتی با هدف انتشار آزاد  العااتی اپن پایگاه اط

دهد. در  مطالب علمی و همچنین امکان ارسال نظرات و ایجاد همکاری علمی بین کاربران به فعالیت خود ادامه می 

میلیون رکورد رسید. این پایگاه اطالعاتی با مراکز علمی   1۰تعداد مقاالت موجود در این پایگاه به  2۰1۵سال 

 Emerald Publishing, Cold Spring Harbor Laboratory Press, PeerJ, Openهمچون , 

Library of the Humanities, Society for Microbiology, Karger, Equinox, Hogrefe, 

EDPScience .همکاری دارد 

اپن عالوه بر  های گوناگون رسید. ساینسمیلیون مقاله در زمینه  ۳۸موجودی این پایگاه به بیش از  2۰1۸در سال 

سایت خود انجام داده و آن را در اختیار  سازی مقاالت را نیز در وب انتشار و دسترسی آزاد به مقاالت محققان نمایه

دهد. این پایگاه با استفاده از فناوری وسیعی که دارد طیف کاملی از خدمات و متون را به کاربران  محققان قرار می 

توانند مقاالت و متون علمی خود را به  دهد. کاربران این پایگاه با استفاده از امکانات موجود در آن می ارائه می 

 زایش دهند.خوبی در دسترس دیگر محققان قرار داده و استنادپذیری آن را اف

https://www.scienceopen.com/
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 crossrefپایگاه اطالعاتی  

https://search.crossref.org 

رف با هدف یافتن، ارزیابی،  پایگاه اطالعاتی کراس 

استناد و استفاده مجدد از منابع اطالعاتی فعالیت خود  

باط علمی میان محققان و پژوهشگران اقدام به برچسب گذاری  را آغاز نموده است. این پایگاه با هدف افزایش ارت

های علمی در اختیار کاربران امکان  ها و در اختیار قراردادن این داده های متون علمی نموده و با انتشار آن داده 

 آورد. بازیابی بیشتر متون را فراهم می

ن به افزایش همکاری جامعه علمی و ارتباط بیشتر با  تواشود میاز مواردی که به وسیله فعالیت این پایگاه ایجاد می 

های علمی به منظور ایجاد ارتباط بین نتایج تحقیقات علمی، ایجاد یک  یکدیگر، تولید، پردازش و انتشار فراداده 

زیرساخت علمی مشترک به منظور همراهی با تغییرات و تکامل مداوم آن، آزمایش و تحقیقات مداوم در زمینه  

توان  سازی خدمات و ابزارهای علمی به منظور اتصال نتایج تحقیقات علمی می ی موجود و ایجاد و فعالهافناوری 

 اشاره نمود. 

  ،های موجود در این پایگاهکشور جهان بود. فراداده  1۳۹عضو از  1۷۷۷۹دارای  2۰1۹این پایگاه اطالعاتی در سال 

گیرند.  بخشی به صورت رایگان و بخشی از آن به صورت اشتراکی با پرداخت هزینه در دسترس کاربران قرار می 

 این پایگاه اطالعاتی یکی از معتبرترین مراجع موجود در زمینه ارائه اطالعات فراداده ای است.

 Slideshareوب سایت پاورپوینت  

https://www.slideshare.net 

https://search.crossref.org/
https://www.slideshare.net/
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  2٫۰های اشتراک گذاری پاورپوینت است که با استفاده از ابزارهای وب سایتاسالیدشیر یکی از بزرگترین وب

شود.  محبوبیت این وب سایت در  کند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت بهره وری شناخته می عمل می 

میالدی  به صورت رسمی    2۰۰6به آن یوتیوبِ پاورپوینت گفته شده است. در سال ی ارائه به قدری است که زمینه

میلیون بازدید گذشت توجه زیادی به خود   6۰سایت از مرز که بازدید ماهانه وب  2۰۰۹گذاری شد اما تا سال بنیان

اکنون دو دفتر در  سینها و جاناتان بوتله هستند. اسالیدشیر هم  جلب نکرد. بنیانگذاران این وب سایت راشمی 

 شهرهای دهلی نو و سانفرانسیسکو دارد. 

ها دانست که در آن یک  گذاری ارائه ایی کسب و کار برای اشتراک گاه رسانه توان یک وباسالیدشیر را می 

ر  ایِ پویا فعالیت دارند و به طور مداوم مشغول بیان دیدگاه، پسند و بارگیری محتوا هستند. به غیجامعه کاربری حرفه 

شود. همچون لینکدین، فیسبوک و توییتر دست به دست می  های اجتماعی ها و شبکهاز این محتوا از طریق وبالگ 

های خود، برقراری ارتباط با دیگران و جلو راندن کسب و کارشان  گذاری ایده ها با هدف اشتراکافراد و سازمان 

ها و سندهایی که برای او جذاب هستند را  تواند ارائه فردی می کنند و هر سندها را روی اسالیدشیر بارگذاری می 

ها تواند یکی از بهترین مکان ببیند و به همین دلیل است که اسالیدشیر به علت داشتن گستره وسیعی از مخاطب می 

ا  ها ممکن نیست یها، معرفی محصوالت، دستیابی به افرادی که به طور معمول دسترسی به آن برای بیان ایده 

 باشد. …ها سخت است ودسترسی به آن 

 توان اشاره کرد: های اسالیدشیر  به موارد زیرمی از مهمترین ویژگی 

 سایت یا وبالگ  آوردن امکان جاسازی نمایش اسالیدها در درون وب فراهم  •

 ها به صورت عمومی یا خصوصی گذاری ایده هایی برای اشتراک ارائه روش  •

 شود(اسالیدکست گفته می  آن که بهکردن اسالیدها با صوت )همراه  •
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 های شخصی امکان بازاریابی برای جاذبه  •

 های اسالیدشیر که دارای عالیق مشترکی با شما هستندامکان پیوستن به گروه  •

 شده گذاشته های اشتراکبارگیری اصل پرونده  •

تجاری مشخص بارگذاری کرد و دیگران  توان در کانالی با نام آفیس را می اف، پاورپوینت یا اپن دیهای پی پرونده 

های خود جاسازی  ها و وبالگ سایتبه سادگی خواهند توانست آن را ببینند، چاپ کنند، بارگیری کنند، یا در وب 

کند و از طرفی دایره وسیعی از  ها را ساده می نمایند. بنابراین اسالیدشیر کار بارگذاری و نمایش مناسب ارائه 

شده را با دیگران به اشتراک  توانند ارائه بارگذاری یابد و از آنجایی که این مخاطبان می مخاطبان برای آن می 

 بگذارند و جاسازی کنند، میزان اشتراک گذاری آن زیاد خواهد بود.

در حالت معمول اگر بخواهیم یک پرونده پاورپوینت را بدون استفاده از امکانات چنین خدماتی روی وب  

های تصویری  ال و پرونده امتی ال ذخیره نماییم و سپس پرونده اچ ام تیآن را به صورت اچ بارگذاری کنیم باید 

ها در  ال مناسب از آن ام تیمرتبط با آن را روی یک میزبان وب بارگذاری کنیم و نهایتاً با استفاده از دستورهای اچ 

را دنبال کنند، گروه تشکیل دهند و    توانند یکدیگرسایت می سایت استفاده نماییم. اعضای وب یک نوشته وب 

 .خود ارسال کنند هایی در مورد وضعیت کنونیبروزرسانی 

 DataSearchوب سایت 

https://datasearch.elsevier.com 

ای  دیتا سرچ الزویر یک موتور جستجوی داده 

دهد  اجازه می است که به دانشمندان و محققان 

های  ها را با فرمتتا انواع مختلفی از داده 

https://datasearch.elsevier.com/
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ای جستجو کنند. در این موتور  های موضوعی مختلف، مؤسسات مختلف و سایر منابع داده مختلف از میان حوزه 

شود تا کاربران اطالعات مفیدی مربوط به کلیدواژه مورد جستجو صورت یکپارچه نمایش داده می جستجو نتایج به

نمایشی برای کاربران قبل از مشاهده کامل مدرک جهت ارزیابی وجود دارد، این  ت آوردند و پیش به دس

کند از طریق این  است که به کاربران کمک می  …ای از مدرک و تصاویر و جداول ونمایش شامل چکیده پیش

راحتی و با سرعت به ارزیابی مدارک بازیابی شده بپردازند. در این  شده است به ای که فراهم ی داده مجموعه 

   منظور تسهیل در تطبیق جستجوی کاربر با مدارک نمایه شده وجود دارد.ها هم داده و ابرداده بهدیتاسرچ

 semanticscholarوب سایت 

https://www.semanticscholar.org 

این وب سایت با شعار ابزاری رایگان با هوش  

سایت علمی هدف خود را بر کمک به  مصنوعی برای جستجوی منابع علمی در دسترس کاربران قرار دارد. این وب 

و اطالعات و دسترسی به اطالعات صحیح به دور از هرگونه اطالعات اضافی   دانشمندان در جهت یافتن بروزترین 

روز  ه ب ،سابقه متون علمی در مجالت در حال حاضربه منظور پیشرفت سریع علمی قرار داده است. به دلیل رشد بی

ل شده است.  ها تبدیبر است و به یک چالش برای آن داشتن اطالعات علمی برای محققان کاری دشوار و زماننگه

سایت با تکیه بر هوش مصنوعی با هدف در دسترس قراردادن جدیدترین تحقیقات علمی برای محققان در  این وب 

 فعالیت خود را آغاز کرد. 2۰1۵سال 

ها  سایت با ایجاد دسترسی آزاد به متون برای همه کاربران در طی هر هفته میزبان میلیونبه همین منظور این وب 

سایت سایمنتیک اسکالر رسالت خود را در دسترسی به متون علمی در  سایت خود است. وب در وب کاربر و محقق 

https://www.semanticscholar.org/
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های علمی معتبری  سایت پایگاه داند. همکاران انتشاراتی این وب زمان مناسب و به صورت آزاد برای همگان می 

 تند. و دیگر موارد از این دست هس IEEE, Microsoft Academic, Springer Natureهمچون 

جستجوی این وب سایت بر اساس هوش مصنوعی بوده و به همین دلیل دارای کارایی و اثربخشی بسیار بیشتری  

توان  نسبت به سایر موتور جستجوهای سنتی است. از جمله مزایای استفاده از هوش مصنوعی در این وب سایت می 

تاثیر مقاالت، ارائه اطالعات تکمیلی مانند  ها، ارائه ضریب ها، جداول و نقشه به جستجوی خودکار چکیده 

با  2۰1۵سایت در سال کند اشاره کرد. این وبها و سایر منابعی که به درک بهتر مطلب کمک می ها، فیلم سخنرانی

تعداد مقاالت این وب سایت به بیش   2۰2۰اندازی شد و در سال میلیون مقاله در زمینه علوم کامپیوتر راه  ۳بیش از 

 میلیون رکورد رسید.  1۸۰از 

 Dimensionsوب سایت دایمنشنز 

https://app.dimensions.ai 

کریستین هرزوگ است. او   ، اپ دایمنشنزبنیانگذار استارت 

اش نسل بعدی کشف تحقیقات است. معتقد است پروژه 

ترین اطالعات،  ولیدات آینده است که یافتن و دستیابی به مهم دایمنشنز یک نظام اطالعات پژوهشی مرتبط با ت

تر  انداز برای آگاهی از راهبرد آینده را آسان تر پژوهش و ارائه چشم تحلیل نتایج دانشگاهی و گسترده و تجزیه  

 کند.می

ک هزینه، خط  میلیون نشریه، کم 12۸سازمان تحقیقاتی برجسته در سراسر جهان، بیش از  1۰۰با همکاری بیش از 

میلیارد   ۴دهد که بیش از مشی، داده و معیارها را برای اولین بار گردهم آورده است که به کاربران این امکان را می

https://app.dimensions.ai/
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های ریدکیوب، آلتمتریک، فیگشیر، سیمپلتیک ها و تخصص و تجربه شرکتها را جستجو کنند. داده ارتباط بین آن 

 اند.دایمنشنز را تشکیل داده  دیجیتال ساینس کنسالتنسی و یوبر ریسرچ

 Beuth Standards Collectionsوب سایت 

https://www.beuth.de/en/standards 

و   VDIو  DINسایت بزرگترین مرجع دستیابی به مهمترین استانداردها در سطح دنیا مانند استانداردهای این وب 

سایت به زبان انگلیسی در  بسیاری از استانداردهای بین المللی است. اکثریت استانداردهای موجود در این وب 

ترین استانداردهای بین المللی در اختیار دیگر  سایت با در اختیار قراردادن مهم دسترس کاربران قرار دارند. این وب 

از جمله محصوالت این   آورد.ها و موسسات امکان نوآوری و تولید بیشتر را در سطح جهان به وجود می شرکت

 سایت عبارتند از:وب

های الکترونیکی، مقاالت دسترسی  ها، مجالت، کتابای از کتابسایت عالوه بر ارائه استانداردها مجموعه این وب 

دهد. در کنار تمامی خدمات آنالین این وب یک بخش ویژه با هدف ارائه  آزاد را نیز در اختیار کاربران قرار می 

سایت قرار دارد. تمامی محصوالت موجود در  های فنی و صنعتی نیز در این وبپیشنهادات فنی برای انجمن 

د  ها و نرم افزارها از طریق خری ای از قوانین فنی و راه حل سایت از جمله یک برگه استاندارد تا مجموعه وب

 . گیردسایت در اختیار کاربران قرار می درون 

 ارائه استانداردها و قوانین فنی مهم و بین المللی مورد نیاز مشاغل مختلف در سطح دنیا •

 یجیتالی قوانین فنیارائه محتوای د •

 افزاری به منظور مدیریت بهتر استانداردهاهای نرم ارائه راه حل  •

 DINآموزش مداوم توسط آکادمی  •

https://www.beuth.de/en/standards


 پژوهش آنالین 

۸۵ 

 

 ESCIنمایه استنادی منابع نوظهور  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci 

یکی از جدیدترین   نمایه استنادی منابع نوظهور

محصوالت مؤسسه تامسون رویترز است که با هدف  

پذیری مجالت و به عنوان یک نمایه  افزایش مشاهده 

نامه که شامل بیش از  شد. این نمایه معرفی و ارائه  2۰1۵جدید در مجموعه هسته پایگاه وب علوم در نوامبر سال 

های این پایگاه نمایه  نامه شده مشابه با سایر نمایهطالعات ارائه ها و امجله از سراسر جهان است، از نظر قابلیت 26۰۰

استنادی علوم گسترده، نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی بوده و از جمله دالیل ایجاد  

ه مذکور و همچنین  ناممنظور بررسی بیشتر این مجالت جهت انتقال به یکی از سه نمایهآن فراهمکردن شرایطی به 

خصوص مجالت دارای موضوعات نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و  المللی مجالت به ارتقاء جایگاه بین 

 باشد. ها می استناد به آن 

ای مطرح و یا در  شود تا نشریاتی که از نظر منطقهدر واقع، این نوآوری توسط مؤسسه تامسون رویترز باعث می

مند شوند و در مجموعه  پذیری بیشتری بهره پذیری و دسترس رسند، از مشاهده چاپ می   خصوص موضوع خاصی به

شده از سوی تامسون رویترز، هدف اصلی این  مشاهده و استناد باشند. طبق اطالعات ارائههسته وب علوم قابل 

قابت بسیار فشرده مجالت  باشد. این پایگاه رصورت رقابتی می سازی تعداد بیشتری از مجالت علوم به مجموعه نمایه 

صورت عینی و آشکار و قابل ارزیابی  از مجموعه تامسون رویترز را به  SCIE, SSCI, AHCIهای  در پایگاه 

 کند.برای همه بیان می 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/
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مجله از کشور ایران وجود دارد. تمامی مقاالت   ۴۵نامه، مجله نمایه شده در این نمایه  26۰۷ در حال حاضر از بین

شوند و هر ساله بررسی این نشریات  وارد این پایگاه شده و به این صورت نمایه می  2۰1۵ابتدای سال این مجالت از  

شود و نشریات برتر موفق به نمایه شدن در  هم توسط مؤسسه تامسون رویترز انجام می   SCIEبرای نمایه شدن در 

SCIE .خواهند شد 

 dart-europe e-theses portalپایگاه اطالعاتی 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

های  این پایگاه اطالعاتی حاصل مشارکت کنسرسیوم

های تحقیقاتی در زمینه  ای و کتابخانهکتابخانه

های الکترونیکی  نامهاین پایگاه با تمرکز بر پایانهای اروپا است. های دانشگاه نامهدادن جهانی به پایانقرار دسترسدر

ها به صورت رایگان برای کاربران به فعالیت  قراردادن نتایج حاصل از آن منتشر شده در اروپا و با هدف دردسترس

با   های دانشگاهینامه و رساله الکترونیک از تمامی رشتههزار پایان  ۸دهد. این پایگاه دارای بیش از خود ادامه می 

 زبان التین است. 

آوری شده و در دسترس دانشگاه جمع  61۹کشور اروپایی و  2۸های موجود در این پایگاه از حدود نامهپایان

)اتحادیه   LIBERکنندگان این پایگاه دو مجموعه  کاربران به صورت رایگان قرار گرفته است. حمایت 

ها( بوده که اقدام به  ها و رسالهنامه ای پایان یجیتال شبکه)کتابخانه د NDLTDهای تحقیقاتی اروپا( و  کتابخانه

 همکاری با این پایگاه نموده اند.

 امکانات سایت: 

 ( Search Historyنمایش تاریخچه جستجو  ) •

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
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 (Marked Listنمایش فهرست رکوردهای انتخاب شده  ) •

 ( Feedbackارسال بازخوردها و نظرات راجع به سایت  ) •

 ( Helpجستجو در سایت  )کمک درباره  •

 ( Latest additions to the Portalشده به سایت  )های اضافه نامه مشاهده جدیدترین پایان  •

 Most downloaded, last 7های با بیشترین تعداد دانلود در هفت روز اخیر  )نامه مشاهده پایان  •

days)   

 oalibپایگاه اطالعاتی 

https://www.oalib.com/about.jsp 

این پایگاه اطالعاتی در واقع یک پایگاه دسترسی آزاد  

  ۵اکسس( است که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد. در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از )اپن

دانشگاهی بوده و کاربران امکان دستیابی به متن کامل این  های میلیون مدرک است که شامل طیف وسیعی از رشته 

مقاالت را به صورت رایگان در اختیار دارند. این پایگاه اطالعاتی در واقع یک ژورنال علمی پژوهشی الکترونیکی  

های علوم، فناوری، پزشکی و علوم اجتماعی دارای مقاله بوده که به صورت دسترسی آزاد  است که در همه زمینه 

 نماید.ها می اقدام به انتشار آن 

ها است. بر همین اساس این  هر منطقه با توجه به نیاز اطالعاتی آن  پژوهشگرانهدف این پایگاه اطالعاتی دستیابی 

کشورهای در حال توسعه را مدنظر قرار داده و با یک برنامه ویژه اقدام به ارائه اطالعات   پژوهشگرانپایگاه نیازهای 

نماید. در کنار خدمات رایگان این پایگاه تعدادی از خدمات تجاری آنها نیز به منظور  ز کاربران می به این قشر ا

 شود. های دانشگاهی و علمی نیز انجام می یاری به پژوهش 

https://www.oalib.com/about.jsp
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مانند یک موتور جستجوی بسیار قوی اقدام به جستجو در تمامی سطح اینترنت نموده و   oalibپایگاه اطالعاتی 

نماید. همچنین این پایگاه یک امکان ویژه برای  هرگونه مقاله تمام متن با دسترسی آزاد را برای کاربر گردآوری می 

را در پایگاه دسترسی آزاد    نویسندگان و پژوهشگران فراهم آورده است، بدین صورت که اگر پژوهشگر مقاله خود

سازی  مقاله خود را در این پایگاه نیز نمایه  oalibتواند با ارسال فراداده مقاله به پایگاه  می  ،دیگری منتشر کرده باشد

 .کرده و در دسترس کاربران قرار دهد

 پیالبیدی  

https://dblp.uni-trier.de 

پی یک مرجع آنالین برای اطالعات کتابشناختی در  البی دی

حوزه علوم کامپیوتر است که هدف آن کمک به پژوهشگران 

لینک به نسخه  های کتابشناختی با کیفیت و کردن دسترسی رایگان به فراداده علوم کامپیوتری از طریق فراهم

نویسی  ای و برنامه های داده در گروه تحقیقاتی سیستم 1۹۹۳باشد. این مرجع در ابتدا در سال الکترونیکی منابع می 

منطقی دانشگاه تریر آلمان شکل گرفت و فقط بر مطالب همین حوزه تحقیقاتی متمرکز بود. در طی سالیان به مرور،  

سرور آزمایشی کوچک، به یک  امپیوتری گسترش یافت و از یک وب های علوم کاین سرویس به تمامی زمینه 

 سرویس داده باز پرطرفدار برای تمامی علوم کامپیوتری تبدیل شد.

این   2۰1۰گرفت. از سال گیری خود فقط از طریق دانشگاه تریر در دسترس قرار می پی در ابتدای شکل البی دی

طور اختصاصی  به بعد به  2۰1۸مدرسه دگستول شد. اما از نوامبر مرجع تبدیل به سرویس مشترک دانشگاه تریر و 

شود در حالی که همکاری خود را با دانشگاه تریر نیز حفظ کرده است. تا ژانویه  توسط مدرسه دگستول پشتیبانی می 

ن زمان همچنین  میلیون نویسنده نمایه کرده است. تا ای 2/ 2میلیون مطلب را از بیشتر از  ۴/۴پی بیش از ال بیدی 2۰1۹

https://dblp.uni-trier.de/
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مونوگراف در این سایت   ۸۰۰۰۰ها و بیش از ها و ورکشاپمجموعه مقاالت کنفرانس  ۳۹۰۰ژورنال،  ۴۰۰۰بیش از 

 اند.ایندکس شده 

 بروزر البی دی

توسط الکساندر وبر، در دانشگاه   2۰۰۵باشد که در سال بروزر می البی سایت دارای مرورگری به نام دی این وب 

میلیون   ۹/2شامل بیش از   2۰1۵دهد که تا سال پی را می ال بینوشته شده است و امکان دسترسی آفالین به دی تریر 

های مختلف زیر در دسترس کاربران  شود. این مرورگر اطالعات کتابشناختی را به شیوه اطالعات کتابشناختی می 

 دهد:قرار می 

تحلیل روندها )از  ، نویسندگان مرتبط، های مرتبطکنفرانس  و هاژورنال ،  جدول محتوا،  صفحه مقاله، صفحه نویسنده

 .طریق نمودارها(

 Legal Source (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-source 

ترین  کردن نمایه و متن کامل مهم سورس با فراهم لیگال

های علمی در زمینه حقوق، پایگاه برجسته  ژورنال 

موضوعات جدید، افکار و روندهای مهم دنیای حقوق  

باشد. این پایگاه یک منبع عالی برای قضات، مدرسان، تجار، کتابداران حقوق، دانشجویان، دستیاران حقوقی و  می

های باکیفیت اچ. دابلیو. ویلسونز و محتوای  سورس با ترکیب نمایهافراد مرتبط با این حوزه است.لیگالدیگر 

 اند.دسترس نبوده  شود که پیش از این در هیچ پایگاهی در فرد میمتن ابسکو، شامل تعداد زیادی منابع منحصربه تمام

https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-source
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متن دیگر است. کاربران  ژورنال تمام 6۸۰د که شامل باشاین پایگاه مکملی عالی برای اکدمیک ریسرچ آلتیمیت می

های قضایی،  ها، نظرسنجیالمللی آن و همچنین دسترسی به مقاالت علمی، سمپوزیوم این پایگاه از پوشش بین 

المللی پایگاه  شوند. پوشش بین ها برخوردار می ها و مرورهای کتابها، کتابگذاری ها، قانون تصمیمات دادگاه

 شود. ت کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، ایرلند، استرالیا و نیوزلند می شامل مجال

 : در یک نگاه

 محتوا:

 موضوعات: 

 نوع محتوا: تمام متن  •

 حوزه موضوعی: حقوق و عدالت کیفری •

 مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت •

 متن ژورنال تمام 11۰۰بیش از  •

ها، مطالب های ساالنه، موسسات، اساسنامههای حقوقی، مرورهای حقوقی، کتابورنال نمایه کامل برای ژ •

 منتشرشده کانون وکال و مطالب دانشگاهی 

 مرور حقوقی  ۴2۰بیش از  •

 های مروری و مطالعات موردی میلیون رکورد شامل کتاب ۴/2بیش از  •
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کسب و کار، قانون اساسی، حقوق کیفری، روابط داخلی،  قوانین اداری، قوانین ضد انحصار، بانکداری، حقوق 

ریزی امالک، حقوق خانواده، قوانین غذایی، دارویی و آرایشی، قوانین بیمه، قوانین مالکیت معنوی، اینترنت و  برنامه

های غیرانتفاعی، ثبت  های چند ملیتی، شرکتمستاجر، کتابداری قانونی، شرکتو   علم اطالعات، قوانین موجر 

 . تراع و عالمت تجاری، مشروعیت، اوراق بهادار، قوانین ورزشی و سرگرمی، قوانین مالیاتی، مقررات تجاریاخ

 Humanities Source Ultimate (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/humanities-source-ultimate 

پایگاه هیومنیتیز سورس آلتیمیت با معرفی کردن بیشترین  

ترازخوانی شده نسبت به  های تمام متن و هم تعداد ژورنال 

های مشابه خودش، منبع بسیار مهم برای  تمامی پایگاه 

مرتبط با علوم انسانی  های محققان و مربیان تمامی حوزه 

کند.  های ادبی، علمی و خالقانه فراهم می باشد. این پایگاه دسترسی کاربران را به مطالب مهم در حوزه اندیشه می

اند و در  های موضوعی برجسته استناد داده شده شود که در نمایه متن می هم چنین شامل هزاران ژورنال علمی تمام

 کند.دانشجویان کمک می های نتیجه به تکمیل پژوهش 

ها، های فوت، کتابشناسیها، آگهی های مقاالت، مصاحبه ای مانند شکل عالوه بر این دارای منابع بسیار گسترده 

ها، اپراها  های رقص، مرورهای رقص باله، تصاویر متحرک، موسیقیها، برنامه ها، آثار اصلی داستانمرورهای کتاب

متن به زبان  کشند. حضور صدها ژورنال تمام عمال و تعامل انسانی را به تصویر می شود که تفکر، اها می و نمایش 

های دیگر از آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای التین در این پایگاه، چشم اندازی جهانی از پژوهش  انگلیسی و زبان 

 آورد. در حوزه تجربیات انسانی را به وجود می

https://www.ebsco.com/products/research-databases/humanities-source-ultimate
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 : در یک نگاه

 متننوع محتوا: تمام •

 حوزه موضوعی: علوم انسانی  •

 ها، دولتهای دانشگاعی، شرکت مناسب برای: کتابخانه •

 :محتوا

 موضوعات:  

باستان شناسی، مطالعات منطقه ای، هنر، مطالعات کالسیک، ارتباطات، رقص، فیلم، فرهنگ عامه، مطالعات  

شناسی، نقد ادبی و اجتماعی، ادبیات، موسیقی، هنرهای اجرایی، فلسفه، مذهب  نگاری، زبان جنسیتی، تاریخ، روزنامه 

 .و کالم

 Web Of Scienceپایگاه اطالعاتی وب آو ساینس 

https://apps.webofknowledge.com 

 متن و فعالژورنال و مجله تمام  16۸۳ •

 شده فعال ترازخوانی ژورنال هم  1۳66 •

 شده بدون محدودیت ترازخوانی ژورنال هم  1۰۳۰ •

 اسکوپوسساینس و  آوشده در وب  متن فعال نمایهژورنال تمام  6۸2 •

https://apps.webofknowledge.com/
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شود یک پایگاه اطالعاتی است که  شناخته می  ISIپایگاه اطالعاتی وب آو ساینس که در لفظ  قدیمی به اسم 

های استنادی بوده که کلیه  ایگاه محصولی از کالریویت آنالیتیکس آمریکا بوده است. این پایگاه از دسته پ

شود. این پایگاه  های علمی شامل علوم فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و کشاورزی را شامل میموضوع 

 دهد.تا به حال را پوشش می  1۸6۴های متفاوت علوم از سال منابع موجود در حوزه 

 Coreمورد از آن زیر مجموعه  1۰پایگاه به صورت زیر مجموعه است که  22این پایگاه در مجموع دارای 

Collection   وب آو ساینس به دلیل وجود شرایط و استانداردهای خاص   این پایگاه هستند. مجموعه کورکالکشن

ترین منابع در این زمینه  و یکی از مهم کردن مجالت دارای رتبه اعتبار بسیار باالیی بوده برای ایندکس و پذیرش 

 . میلیون مدرک است ۷۰شود. در حال حاضر حجم اطالعات موجود در این پایگاه بیش از محسوب می 

 پایگاه اطالعاتی اینفورمیشن ساینس اند تکنولوژی ابسترکس

  https://www.ebsco.com/products/research-databases/information-science-technology-abstracts 

ترین  یکی از قدیمی  ISTAپایگاه اطالعاتی 

های اطالعاتی در حوزه علم اطالعات و  پایگاه 

منابع موجود در این پایگاه اطالعاتی شامل  شود. روزرسانی می ه شناسی است که به صورت مداوم ب دانش 

ها و مقاالت منتشرشده  های پژوهشی، مقاالت کنفرانس ها، گزارش های انتشاراتی، خالصه مقاالت، کتابفهرست

 ترین مجالت این حوزه است. در مهم 

 ند از:اهای موجود در این پایگاه عبارت رشته  

اطالعات  ، بازیابی اطالعات آنالین، مدیریت اطالعات، الکترونیکینشر ، بندیطبقه، نویسیفهرست، کتابشناسی

 .اطالعاتصنعت ،  ارتباطات علمی، موتورهای جستجو، چاپی و الکترونیکی

https://www.ebsco.com/products/research-databases/information-science-technology-abstracts


 پژوهش آنالین 

۹۴ 

 

 cochranelibraryپایگاه اطالعاتی کاکرین  

https://www.cochranelibrary.com 

ها است که در زمینه ارائه  ای از پایگاه پایگاه اطالعاتی کاکرین مجموعه 

کنند. این پایگاه اطالعاتی با بررسی سیستماتیک های بهداشتی فعالیت می اطالعات شواهدمحور با موضوع مراقبت 

نماید. بخش اطالعات سیستماتیک مورد نیاز کاربران می های بهداشتی اقدام به ارائه منابع موجود در زمینه مراقبت 

CDSR  های موجود در پایگاه است که توسط  های سیستماتیک به همراه پروتکل این پایگاه شامل کلیه بررسی

های سیستماتیک پس از تائید از سوی کارشناسان منتشرشده  اند. این بررسی های متخصص این پایگاه تهیه شده گروه 

 شوند.روزرسانی می ه مداوم بو به صورت 

آغاز به کار   1۹۹6بار در سال آن است. این بخش اولین   Centralیک بخش مهم از این پایگاه اطالعاتی بخش 

های بالینی تصادفی و نیمه  های مفصلی به همراه اطالعات کتابشناختی در زمینه آزمایش کرد. در این قسمت گزارش 

گیرد. منابع اطالعاتی این بخش به صورت عمده از دو پایگاه اطالعاتی پزشکی   ی تصادفی در اختیار کاربران قرار م

PubMed  وEmbase  های دیگری نیز مانندسایتشود. عالوه بر این دو پایگاه وب تامین میCINAHL  

ClinicalTrials.gov   وWHO  .در این زمینه با کوکران همکاری دارند 

ها شامل چکیده مقاله نیز بوده و  های کتابشناختی و گزارش آزمایش بر داده عالوه   Centralمنابع موجود در بخش 

های تخصصی مجزا  های گروه گیرد. در همه بخش تمامی مقاالت بدون توجه به زبان و یا تاریخ انتشار را در بر می

های مورد  نتایج آزمایش ترین اطالعات موجود و همچنین ارائه آوری تازه های تخصصی خود اقدام به جمع در زمینه 

های تخصصی در بخش  نمایدند. پس از آن تمامی اطالعات جستجوشده و منتشرشده توسط گروه نظر می 

Central  گیرد. آوری شده و به صورت کامل در اختیار کاربران قرار می جمع 

https://www.cochranelibrary.com/
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ربران خود فراهم  را برای کا  Centralامکان دستیابی به بخش  یابشقابل ذکر است که در حال حاضر مجموعه  

 نموده است. 

 Social Sciences Abstracts (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts 

های  یگاه که آخرین مفاهیم، نظریات و روش این پا

کاربردی و نظری علوم اجتماعی را پوشش  

های  ترین ژورنال های مهم دهد، نمایه و خالصه می

آل برای دانشجویان و مددکاران  آورد. سوشال ساینسز ابسترکتس یک منبع ایده انگلیسی زبان این حوزه را فراهم می 

شناسی، ارتباطات، مطالعات خانوادگی و مطالعات  های زیادی از جمله مردمبرای رشته اجتماعی است. این پایگاه 

 جنسیتی مفید می باشد.

 : در یک نگاه

 :محتوا

 تا از آن ها هم تراز خوانی شده است.  ۸۵۰مجله که  ۹2۰ز نمایه با کیفیت برای بیش ا  •

 1۹6۰پوشش مطالب از سال  •

 نامهنوع محتوا: چکیده  •

 شناسی و مددکاری اجتماعی حوزه موضوعی: جامعه  •

 ها، دولتهای دانشگاهی، شرکتمناسب برای: کتابخانه •

https://www.ebsco.com/products/research-databases/social-sciences-abstracts
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 موضوعات: 

،  المللیارتباطات بین ، مطالعات جنسیتی، مطالعات خانواده، اخالق، اقتصاد، ارتباطات، شناسیمردم ، مطالعات اعتیاد

،  مددکاری اجتماعی،  بهزیستی عمومی، شناسیروان ،  علوم سیاسی، هامطالعات اقلیت ، های جمعیرسانه ، حقوق

 . مطالعات شهری

 Public Administration Abstracts (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts 

ای  نامه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه چکیده 

یت عمومی مانند نظریات  های مهم مدیر است که حوزه 

مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی  

 اند.ترین منابع انتخاب شده دهد. این پایگاه دارای هزاران رکورد است که با دقت زیاد از مهم را پوشش می 

 : در یک نگاه

 محتوا:

 رکورد  ۵۴۰۰۰بیش از  •

 1۹6۴پوشش مطالب از سال  •

 حوزه موضوعی: علوم انسانی  •

 دولتها، های دانشگاهی، شرکتمناسب برای: کتابخانه •

https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts
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 موضوعات: 

خدمات  ، ساختارهای مدیریتی، مدیریت و جامعه، مدیریت و سیاست، مدیریت و اقتصاد، نظریات مدیریت عمومی

 . اجتماعی

 Business Book Summariesپایگاه اطالعاتی 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-book-summaries 

های کسب و کار هایی کوتاه اما جامع از بهترین کتاب پایگاه بیزنس بوک سامریز، خالصه 

ها، آخرین توانند با استفاده از این خالصه آموزان می ست. متخصصان و دانش فراهم آورده ا

هایی  اطالعات جهان کسب و کار را در دست داشته باشند و موثرتر یاد بگیرند. تمامی کتاب

بازبینی  ها را استخراج و اند که نکات مهم آناند، توسط متخصصانی خالصه شده که در این پایگاه پوشش داده شده 

 اند.های کوتاه و باکیفیت تبدیل نموده اند و به خالصه کرده

توانند از این پایگاه برای آموزش رهبران و کارمندان خود استفاده کنند، مشکالت قابلیتی خود را از  ها می سازمان

ه دانشجویان  شان را در کسب و کار افزایش دهند. بیزنس بوک سامریز همچنین ببین ببرند و هوشمندی مدیران 

 جویی کنند.شان صرفه ها و مطالعات کند در زمان الزم برای پژوهش ای کمک می بی های ام کارشناسی و برنامه 

 : در یک نگاه

 حوزه موضوعی: کسب و کار و اقتصاد •

 ها، دولت، مراقبان سالمت های دانشگاهی، شرکتمناسب برای: کتابخانه •

 باشد: هرخالصه شامل موارد زیر می 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-book-summaries
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 موضوعات: 

اقتصاد و  ، تنوع، مداریمشتری ، ارتباطات،  تغییر مدیریت، های کسب و کاراستراتژی ،  شرح حال کسب و کارها

کارهای عمده،  ، گسترش رهبری، رهبری، نوآوری، انسانیمنابع ، مراقبت، کسب و کار جهانی، کارآفرینی، بودجه

 . مدیریت، بازار، رشد شخصی، تولید، مسئولیت اجتماعی، گروه، فناوری

 National Criminal Justice Reference Service Abstracts (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/national-criminal-justice-reference-service-

abstracts 

 

 کوتاه و جامع از مفاهیم کلیدی  بررسی •

 پیشنهادهایی برای مطالب مرتبط •

 ها تخمین زمان خواندن کتاب •

 هاهای کلیدی کتابجزئیات ویژگی  •

 هالینک سریع برای خرید کتاب  •

 های یادگیری سازمانی باالقابلیت •

 خوانی با اهداف یادگیری های انتخاب شده برای هم قابلیت تعیین نقشه خالصه  •

 های مداوم از طریق ایمیل یا آر اس اسروزرسانی دسترسی به به  •

 قابل ادغام با سیستم مدیریت یادگیری •

https://www.ebsco.com/products/research-databases/national-criminal-justice-reference-service-abstracts
https://www.ebsco.com/products/research-databases/national-criminal-justice-reference-service-abstracts
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ترین مطالب مربوط به اجرای قانون و عدالت کیفری در قالب کتاب، هایی از مهم این مجموعه شامل خالصه 

شود. این پایگاه ابزار ارزشمندی  پ نشده می ها و تحقیقات چاهای پژوهشی، ژورنال های دولتی، گزارش گزارش 

کرمینال جاستیس مجموعه رکوردهای  باشد.پایگاه نشنالگذاران، پژوهشگران و متخصصان حقوقی می برای قانون 

آورد. این پایگاه گروه  منبع درباره عدالت کیفری، عدالت برای نوجوانان و مصرف مواد فراهم می 22۰۰۰۰بیش از 

دهد. تمامی اسناد یا به  المللی پوشش می های محلی و ایالتی گرفته تا رکوردهای بین ا از منابع دولتبزرگی از منابع ر 

 باشند.اند یا دارای خالصه انگلیسی می زبان انگلیسی 

 : در یک نگاه

 موضوعات: 

 .شناسی، داروها، نوجوانان، اجرای قوانین، آمار جرم، قربانیانگیری از جرم، جرم ها، پیشادگاه اصالحات، د

 International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/international-security-counter-terrorism-

reference-center 

، مخصوص اطالعات نظامی  پایگاه اینترنشنال سکیوریتی

باشد. این پایگاه  های امنیتی و تهدیدات می   برای تحلیل

ها، متن، خبرها، گزارش باشد، شامل مقاالت تمامگران امنیتی و پژوهشگران بسیار ضروری می که برای تحلیل

 حوزه موضوعی: حقوق و عدالت کیفری •

 ها، دولتهای دانشگاهی، شرکتمناسب برای: کتابخانه •

https://www.ebsco.com/products/research-databases/international-security-counter-terrorism-reference-center
https://www.ebsco.com/products/research-databases/international-security-counter-terrorism-reference-center


 پژوهش آنالین 

1۰۰ 

 

رات را پوشش  های مدیریت خطای، تروریسم، امنیت ملی و روش هایی است که تعارضات منطقه ها و خالصه کتاب

 دهد.می

های  ها و انتشارات ها، آژانسشده علمی را با تفسیرهای متخصصان سازمان خوانی تراز های هم این پایگاه ژورنال 

های سیاسی، نظامی، اقتصادی،  المللی در حوزه های بین کند و مرورهایی از جدیدترین پیشرفت مختلف ترکیب می

 آورد. اجتماعی و تخصصی فراهم می

 : یک نگاه در

 :محتوا

 : نمایش محتوا به صورت

 .هاخالصه ، هاگزارش ، زمینه اختصاصیاطالعات پس،  اخبار،  تصاویر، سواالت پرتکرار، کتاب، مقاالت 

 متننوع محتوا: تمام •

 حوزه موضوعی: امنیت داخلی  •

 ها، دولتهای عمومی، شرکتهای دانشگاهی، کتابخانهمناسب برای: کتابخانه •

 متنمنبع تمام 2۵۰۰بیش از  •

 ها و خاطرات ژئوپلتیکی از استراتفورد بینی ها، پیشهایی از تحلیل گزارش  •
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 International Political Science Abstracts (ebscohostپایگاه اطالعاتی )

https://www.ebsco.com/products/research-databases/international-political-science-abstracts 

شود این پایگاه توسط انجمن ملی علوم سیاسی منتشر می 

نشده حوزه علوم سیاسی  الصه مقاالت داوری و شامل خ

اند. پایگاه اینترنشنال پالیتیکال ساینس یک  های ساالنه سراسر جهان چاپ شده ها و کتابباشد که در ژورنال می

المللی،  شناسی سیاسی، ارتباطات سیاسی، ارتباطات بین ابزار بسیار مهم برای کار در حوزه علوم سیاسی، جامعه 

 باشد.مللی، حقوق بشر، مطالعات تعارضات، مطالعات قومیتی و موضوعات مرتبط میالقوانین بین 

شود و خالصه انگلیسی و  ای از جهان می اینترنشنال پالیتیکال ساینس باعث دسترسی سریع به مطالب علمی هر منطقه 

سی، آلمانی، اسپانیایی و  های مختلف از عربی و اردو گرفته تا چینی، ژاپنی، روهایی که به زبانفرانسوی ژورنال 

رکورد موجود در پایگاه، نزدیک   ۴۰۰۰۰۰کند. از شوند را منتشر میهای حوزه اسکاندیناوی چاپ می تمامی زبان 

های منتشرشده از شماره  باشد. کاربران به تمامی خالصهبه نیمی از آن منحصرا از طریق ابسکوهاست در دسترس می

 شود، دسترسی دارند. رکورد جدید که در هر سال اضافه می   ۸۰۰۰ه و همچنین نزدیک ب 1۹۵1در سال  1

باشد و های اکدمیک سرچ آلتیمیت و پالیتیکال ساینس کامپلیت می کننده پایگاه اینترنشنال پالیتیکال ساینس کامل

رسی داشته  ها دستتوانند از طریق نتایج جستجو به لینک متن کامل صدها عنوان موجود در آن پایگاه پژوهشگران می 

 باشند. 

 : در یک نگاه

 حوزه موضوعی: علوم سیاسی  •

 ها، دولتهای دانشگاهی، شرکتمناسب برای: کتابخانه •

https://www.ebsco.com/products/research-databases/international-political-science-abstracts
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 محتوا:

 موضوعات: 

های سیاسی، مراکز دولتی و مدیریتی، فرایندهای سیاسی، احزاب،  سی، متفکران و ایده ها و نظریات سیاروش 

 . های خارجیالمللی، سیاستانتخابات، ارتباطات بین 

 scopusپایگاه اطالعاتی اسکوپوس 

https://www.scopus.com/home.uri 

ترین پایگاه دادة چکیده و استنادی از  اسکوپوس بزرگ 

میلیون رکورد بوده   26۵انتشارات الزویر است و شامل  

شود و اطالعات استنادی برای  ها را شامل می میلیون رکورد آن اطالعات کامل فراداده ی مقاالت و پتنت 6۸که 

های مختلف است. یکی از  این پایگاه ابزاری بسیار مهم برای تجزیه و تحلیل پژوهش ها محاسبه شده است. آن

ها است. این پایگاه  نویسندگان و دانشگاه  H-Indexسنجی مانند های این پایگاه دارا بودن اطالعات علم ویژگی 

 ژورنال  ۹۰۰های انگلیسی و فرانسوی مقاالت علمی ارزیابی نشده بیش از خالصه  •

 ( 1۹۵1ابسترکتس )سال های منتشرشده از شماره اول اینترنشنال پالیتیکال ساینس تمامی خالصه  •

 رکورد جدید در هر سال   ۸۰۰۰نزدیک به  •

 (2۰1۸های مهم علمی )از سال سازی مرورهای منتشرشده در ژورنال نمایه •

)منبع جدیدی که فقط در این   2۰1۸شده شامل فصول و نویسندگان از سال سازی کارهای ویرایش نمایه •

 پایگاه وجود دارد.(

https://www.scopus.com/home.uri
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از طریق وابستگی   ای در فیلدهای مختلف جستجو از طریق نام نویسنده، جستجودارای امکان جستجوی کلیدواژه 

 سازمانی و جستجوی پیشرفته را دارا است. 

ترین زمان ممکن را به اطالعات معتبر علمی و همچنین متخصصان را برای کاربران  اسکوپوس امکان دستیابی در کم

راد  سزایی دارد. افه آورد و به وسیله ابزارهای علمی و تحلیلی خود در پیشرفت تحقیقات علمی سهم بخود فراهم می 

نماید. به عنوان مثال  سایت اقدام به رفع نیاز خود می ای از طریق این وب های مختلف هر یک به گونه و سازمان 

های موجود در بازار معیارهای رقابتی را شناخته و با توجه به پیشرفت محققان حوزه صنعت با بررسی نوآوری 

گر موسسات علمی و دانشگاهی با تامین نیازهای علمی خود  صنعت اقدام به ادامه فعالیت خود می نمایند. از سوی دی

 نمایند.سایت اقدام به همکاری با دانشجویان، محققان و پژوهشگران خود می از این وب 

همچنین سازمان های علمی با دریافت رتبه بندی های علمی موجود در این پایگاه می توانند میزان پیشرفت مجموعه  

شابه را بررسی نمایند. از سوی دیگر مجموعه های مالی و دولتی برای تهیه برنامه های  خود و سایر مجموعه های م

 استراتژیک آینده خود از منابع موجود در این پایگاه بهره برده و به اعتبار و دقت آن اعتماد کافی را داشته باشند. 

تنت ها است. دستیابی به پتنت ها یکی دیگر از محصوالت اسکوپوس ارائه اطالعات پروانه های ثبت اختراع یا پ

  1۳برای بسیاری از محققان بسیار مهم است که این پایگاه اقدام به ارائه اطالعات آنها نموده و داده های بیش از 

 میلیون پتنت درون این پایگاه قرار دارد. 

 های پژوهشی و کدهاابزارهای داده 

به نوع داده و روش پژوهش )کمی و کیفی بودن پژوهش(،  های مورد نیاز پژوهش، بسته آوری داده در مرحلة جمع 

ابزارهای متفاوتی جهت کدگذاری، ورود اطالعات، تجزیه و تحلیل و دریافت گزارش وجود دارد. اساس علم را  
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توان به پیشبرد بیشتر ها می گذاری آن دهد که با اشتراکهای پژوهشی تولید شده توسط پژوهشگران تشکیل می داده 

های زیادی برای  های پژوهشی قابلیت پذیری داده گذاری و به دنبال آن دسترساشتراک .وهش کمک کردعلم و پژ

 ها شده است.های علمی فراهم کرده است و باعث تسهیل در بازتولید نتایج پژوهش پیشرفت

جلوگیری  های یادگیری دانشجویان،  های پیشین، تسهیل فرصت های جدید، تقویت انسجام پژوهش ترویج پژوهش 

های  ها، افزایش شهرت دانشگاهی، پذیرش سیاست های تکراری، افزایش اثر پژوهش آوری دوباره داده از جمع 

های  های جدید با استفاده از داده ها، آزمون فرضیه ها و الزامات نشریات، اعتبار یابی پژوهشحامیان مالی پژوهش 

 ها هست. ذاری داده گموجود و کمک به پیشبرد علم ازجمله مزایای اشتراک

هایی که برای تحلیل و ارائه نتایج های پژوهشی )داده در حال حاضر تعداد زیادی از پژوهشگران عالوه بر مقاله، داده

افزارهای  هایی است که در نرم آوری، مشاهده و یا تولید شده است و شامل داده صورت رقومی جمع یک پژوهش به 

پذیر بوده کنند تا برای دیگر محققان دسترساند( را نیز منتشر میذخیره شده  …و   SPSS , Excelمختلف مانند 

 و با استناد به آنها مورد استفاده قرار گیرند.

 dataverse.harvardپایگاه اطالعاتی 

https://dataverse.harvard.edu 

مخزن  مجموعه هاروارد دیتاورس یک 

های علمی است که به صورت  دیجیتال داده

رایگان در اختیار تمامی محققان و پژوهشگران چه در داخل و چه در خارج از کشور در سطح دنیا در دسترس قرار  

ای که انجام شده است  های در هر رشته های تمامی پژوهش توانند به داده دارد. محققان با استفاده از این پایگاه می 

https://dataverse.harvard.edu/
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ها استناد کنند و نتایج تحقیقات ها را بایگانی کنند، به آن ها جستجو انجام دهند، آن داشته باشند، در آن دسترسی 

 خود را به اشتراک بگذارند. 

های علمی متفاوت وجود دارد. پزوهشگران با قراردادن فراداده  های مجزایی از رشته در این پایگاه مجموعه 

شدن در پایگاه  له یک ارجاع داده استاندارد دریافت خواهند کرد که با نمایه سایت بالفاصتحقیقات خود در این وب 

توانند میزان دستیابی  اطالعاتی توسط موتورهای جستجو قابل کاوش و دستیابی است. همچنین پژوهشگران می 

پایگاه در واقع یک   های خود را تعیین نمایند و دسترسی آن را باز قرار داده و یا محدود سازند. اینکاربران به داده 

های پژوهشی فردی یا سازمانی است که استفاده از آن مزایای بسیاری برای  راه حل ویژه به منظور مدیریت داده 

 پژوهشگران به همراه دارد. 

 githubپایگاه اطالعاتی 

https://github.com 

هایی  برای پروژه هاب یک سرویس میزبانی وب گیت

اجتماعی در فضای ابری برای   هاب یک شبکه کنند. گیتاست که از سیستم سورس کنترل گیت استفاده می 

سازی برای کارهای  ترین فضای ذخیره دهندگان است که بزرگ فرم همکاری برای توسعه نویسان و یک پلت برنامه

هایی ایجاد ترین هاست برای میزبانی پروژه عنوان بزرگ به هاب رود. گیتیافته دنیا به شمار می اشتراکی و توزیع 

هاب یک سیستم مدیریت پروژه و  تر، گیتکنند. به زبان ساده شده که از سیستم کنترل ورژن گیت استفاده می 

ترین منبع  نویسان است که بزرگ دهندگان و برنامه اجتماعی برای توسعه  بندیِ کد و همچنین یک شبکهنسخه

 اند. صورت مشترک ایجاد شده سازی کارهایی است که به ای ذخیره موجود بر

https://github.com/
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 خواهد پروژه دهندگان نیست. هر کسی که می نویسان و توسعه هاب تنها مختص به برنامه جالب است بدانید که گیت 

ب  تواند از گیت هاطور اشتراکی با سایر اعضای تیمش کار کند، میصورتی بهینه مدیریت کند و به خود را به 

های مداومی  روزرسانی کند که نیازمند بهاستفاده کند. برای مثال اگر تیم شما روی پروژه ترجمه یک کتاب کار می 

کند و حتی  توانید از گیت هاب استفاده کنید. این ابزار سوابق تغییرات را حفظ و ذخیره می در روند کار است، می 

 جام داده است.دهد که چه کسی این تغییرات را انبه شما نشان می 

های تجاری است.  ای برای پروژه باز و دسترسی هزینه های متن این سرویس دارای دسترسی رایگان برای پروژه 

توسط تام پرستون، کریس ونسترت و   2۰۰۸هاب در سال ، آغاز شد. گیت2۰۰۷هاب در اکتبر فرم گیت پلت  توسعه

دهنده  ترین سرویس ارائه ، این سرویس محبوب2۰11وئن گذاری گردید و بر اساس گزارشی در ژپی جی هیت پایه 

دادن  کننده و گراف شبکه برای نمایش گیت است. این سایت عملکردهای یک جامعه مجازی شامل: فید، دنبال

 دهد.کنند، را به کاربرانش ارائه می دهندگانی که بر یک نسخه مرجع کار می توسعه 

های  ( از گیت و همچنین اضافه کردن ویژگی SCMریت کد منبع )هاب قابلیت توزیع کنترل نسخه و مدیگیت

)خالق لینوکس(  Linus Torvaldsباز که توسط یک پروژه متن GitHubکند. در قلب خاص آن را عرضه می 

مانند دیگر   Gitافزار است. یک سیستم کنترل نسخه نرم Gitوجود دارد. در واقع  Gitاست به نام ایجاد شده 

کندکه البته بیشتر برای کدها استفاده  افزار را ذخیره، مدیریت و فراخوانی می های نرم ترل نسخه، نسخههای کنسیستم

 نیز استفاده شود. TXTیا  Wordتواند برای هر نوع فایل دیگری مانند یک فایل می  Gitاما  ؛شودمی
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 24پژوهشی  ی اجتماعی علمی ها شبکه 

  … اجتماعی علمی از قبیل ریسرچ گیت، ارکید، گوگل اسکالر، پابلونز، لینکدین وی  ها شبکهامروزه بیش از ده 

به دیگر پژوهشگران   … وجود دارند که نویسندگان با انتشار اطالعات پژوهشی خود از قبیل مقاالت، اسالیدها و

ت بیشتری دریافت  ها تعداد استناداهای آن ی پژوهش کنند تا با پژوهش های آنان آشنا شده و با مطالعه کمک می 

 کنند. 

های  ی معتبر التین منتشر کرده باشد یک پروفایل پژوهشی در شبکه هر فردی در صورتی که حتی یک مقاله 

در فضای   او ایجاد خواهد شد. لذا هر پژوهشگر باید به این نکته توجه داشته باشد که  انتشار مقاله  اجتماعی برای 

های خود که منجر به  پذیری پژوهشپژوهشگر باید برای افزایش رؤیت  وب آنالین به درستی صورت بگیرد و هر

شود، به طور جدی اقدام به انتشار لینک، متن کامل، افزایش شهرت علمی و استنادپذیری متون علمی وی می 

 نماید.  …چکیده و  

 های اجتماعی دو هدف عمده برای پژوهشگران دارند: ابزارهای شبکه  

 

است. 2۴ یابش  از سایت  ین بخش  ا    . همه مطالب 

 ارتباط بین پژوهشگران  •

 ها آن  های پژوهشی کمک به دیده شدن پژوهشگران و فعالیت  •

 پذیری و شهرت علمی افزایش رؤیت  •
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 های اجتماعی علمی مزایای حضور پژوهشگران در شبکه

 علمی ارتقای شهرت  •

گوید که اگر برای سیاستمداران قدرت و برای تاجران ثروت مهم باشد برای افراد علمی  یکی از اندیشمندان می  

شود که افراد بیشتر دیده شوند و همین امر منجر به  است. حضور در شبکه های اجتماعی علمی سبب می   شهرت مهم

 ها خواهد شد. افزایش شهرت علمی آن 

 کارشناخته شدن محققان جوان و تازه  •

فعالیت در  توانند با اند می افرادی که در ابتدای کار پژوهشی هستند و هنوز در دنیای علمی خیلی شناخته نشده 

 های اجتماعی، خود را به خوبی به دیگر پژوهشگران معرفی نمایند.شبکه

 داشتن یک رزومه آنالین  •

های اجتماعی علمی الزم است اطالعاتی مانند تحصیالت، تجارب کاری و فهرست آثار  به طور معمول، در شبکه  

های  ه آنالین را برای افراد داشته باشند. در سال توانند نقش یک رزومرا در پروفایل علمی قرار داد. این اطالعات می 

یکی از منابع  ، های علمی فرد در آن ذکر شده استاخیر داشتن یک پروفایل پژوهشی که تمامی اطالعات و فعالیت

ی هر پژوهشگر محسوب شده و با ارائه یک آدرس الکترونیکی به تمامی افراد از سوی پژوهشگران  یمهم شناسا

 این اطالعات را به عنوان یک رزومه آنالین در اختیار دیگر کاربران قرار داد.توان تمامی  می

 های شغلی آگاهی از فرصت  •
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نمایند و افراد  ها را آنجا تبلیغ و معرفی می ها دارند این است که کارفرمایان شغل یکی از امکاناتی که همه این شبکه 

های اجتماعی علمی با توجه به آن تجارب و  و یا خودِ شبکهوجو قرار دهند ها را مورد جست توانند آن شغل هم می 

 دهند.ها شغل های مرتبط با دانش افراد را پیشنهاد می مهارت و دانشی که افراد دارند، به آن 

 روزبودن با حوزه پژوهشی به •

گذشته باید   شود که افراد از جریان شتابان علم عقب نمانند. اگر درهای اجتماعی علمی سبب می حضور در شبکه  

های پژوهشی در حال انجام  شد تا از روندهای جاری علمی اطالع حاصل شود، امروزه افراد، طرح ای منتشر می مقاله

شود از همان ابتدا و پیش از انتشار سایر پژوهشگران از  کنند که سبب می های اجتماعی معرفی می خود را در شبکه 

 ت مورد نیاز خود را کسب کنند.چگونگی موضوع و روند انجام پژوهش اطالعا

 های پژوهشی دیگر محققانآگاهی از فعالیت •

 ،شدهای علمی منتشر نمی وهش به صورت رسمی از طریق مجالت و ژورنال ژدر گذشته تا زمانی که نتایج یک پ 

اری  اطالعی نداشته و در بسیاری از موارد منجر به موازی ک  ،های در حال انجامسایر پژوهشگران از پژوهش 

های اجتماعی علمی هر پژوهشگر از  شد، اما در حال حاضر با وجود شبکههای مختلف می وهشگران در زمینه ژپ

 شود. همان ابتدا تحقیقات در حال انجام خود را منتشر کرده و منجر به آگاهی سایر محققان می 

 گسترش همکاری علمی  •

شود. ون های علمی می علمی سبب گسترش همکاری های اجتماعی  سهولت ارتباط با دیگر پژوهشگران در شبکه 

پذیر شده است  گیت امکان های علمی را که از طریق ریسرچ ای از این همکاری ( در مقاله خود نمونه2۰1۴نوردن )

شناسی در  ، امانوئل نومکا نادی که دانشجوی دکترای میکروب 2۰11دهد. در این مقاله گفته شده در سال شرح می
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چرا که تجهیزات   ؛داد به مشکل برخوردنامه خود انجام می هایی که باید برای پایان رای انجام آزمایشنیجریه بود ب

ها را در اختیار نداشت. برای همین به ریسرچ گیت روی آورد و چند ایمیل به پژوهشگران  الزم برای این آزمایش 

به نام اورازی رومئو به وی جواب داده و یک  مرتبط با پژوهش خود فرستاد تا اینکه یک متخصص ژنتیک در ایتالیا 

در   ،های قارچی در آفریقا کار کردندالمللی شکل گرفت. طی سه سال، دو دانشمند با هم روی عفونت همکاری بین 

 صورتی که هرگز با یکدیگر مالقات حضوری نداشتند.

 هامشاهده میزان استنادپذیری پژوهش  •

های آنان است.  دهند مشاهده میزان استنادپذیری پژوهش ی اجتماعی علمی به افراد مهای ه یکی از امکاناتی که شبک 

توانند با مشاهده پروفایل خود میزان تعداد دفعات مطالعه، تعداد استنادها، تعداد دانلودها و دیگر موارد را  محققان می

ای پژوهشگران مهم است که دائم  های علمی پیدا کرده بر مشاهده نمایند. با اهمیتی که امروزه سنجش فعالیت

 جایگاه خود را از لحاظ علمی رصد کنند.

 های علمی پرسش و پاسخ  •

توانند سوال بپرسند و به سواالت دیگران پاسخ دهند. جالب است که  های اجتماعی علمی، افراد می در شبکه  

 دهد. ها را ارتقا میها امتیاز داده و رتبه آر.جی آن گیت به محققان برای این پرسش و پاسخ ریسرچ 

 بارگذاری انواع تولیدات علمی و حتی پژوهش های منتشر نشده  •

توان عالوه بر مقاالت و دیگر آثار منتشر شده، فیلم، تصاویر، مقاالت منتشر نشده،  اجتماعی علمی می هایدر شبکه  

را نیز منتشر کرد. این    …های فنی، گزارش ثبت اختراع و های پژوهشی، اسالیدهای پاورپوینت، گزارش داده 
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می خود در فضای آنالین داشته باشند کند که یک بانک اطالعاتی از تمام آثار علقابلیت به پژوهشگران کمک می

 2۵ها را در معرض دید همگان قرار دهند.و آن

 myscienceworkشبکه اجتماعی علمی 

https://www.mysciencework.com 

ورک در سال  ساینسشبکه اجتماعی علمی مای 

دسترسی آزاد و بدون  فعالیت خود را با هدف   2۰1۰

تبعیض به اطالعات و انتشار بدون محدودیت علم آغاز نمود. این شبکه اجتماعی در واقع یک بانک اطالعاتی جامع  

میلیون پروانه ثبت اختراع است. این شبکه   12میلیون نشریه علمی و  ۹۰است که در حال حاضر دارای بیش از 

های  مندان در تمامی حوزه ه انشمندان، محققان، پژوهشگران و عالقاجتماعی میزبان یک جامعه علمی متشکل از د

علمی در سراسر دنیا است. هدف نهایی این مجموعه توانمندسازی موسسات تحقیقاتی و حذف شکاف موجود بین  

 صنعت و دانشگاه با در دسترس قرار دادن دانش بدون تبعیض برای همه افراد است. 

 academiaشبکه اجتماعی علمی 

https://www.academia.edu 

آکادمیا یک شبکه اجتماعی علمی پژوهشی  

است. این شبکه بستری را برای پژوهشگران فراهم کرده تا مقاالت پژوهشی خود را به اشتراک گذارند و نظارت  

کنار آن بتوانند پیشرفت تحقیقات را پیگیری کرده و  تحلیلی عمیق بر تأثیر تحقیقات خود داشته باشند. همچنین در 

 

مر   . 2۵ ده،  بع: صراف زا باطات علم م ی من رت ا فضا   ی :  ز   ی در  اجتماع   ؛ ی مجا پژوهشگران در وب   ی ضرورت حضور 

https://www.mysciencework.com/
https://www.academia.edu/
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های جهان است. تا تاریخ  همکاران پژوهشی خود را بیابند. هدف اصلی این شبکه، سرعت بخشیدن به انجام پژوهش 

میلیون مقاله در این شبکه ثبت   2۴اند و نام کردهمیلیون فرد دانشگاهی در آکادمیا ثبت  1۰۹بیش از  2۰1۹دسامبر  2۹

 ده است. ش

وجوی گوگل را  میلیون بازدیدکننده یکتا را جذب و قابلیت نمایه شدن در موتور جست 6۷آکادمیا ماهیانه بیش از 

های  های اجتماعی عالوه بر اشتراک و تبادل اطالعات و ارتباط برای مقاالت فراهم ساخته است. در برخی از شبکه

گیری تأثیر برای مقاالت هستند که از وب اجتماعی به  زه های مدرن اندا های آلتمتریکس )شاخص علمی، شاخص 

اجتماعی آکادمیا  آیند( برای سنجش تأثیرگذاری تولیدهای علمی در نظر گرفته شده است. در شبکهدست می

 ها معیارهایی جهت ارزیابی نویسندگان ارائه شده است. عالوه بر این شاخص 

 impactstoryشبکه اجتماعی علمی 

https://profiles.impactstory.org 

سایت دسترسی  این شبکه اجتماعی در واقع یک وب 

آورد. بودجه  اکسس است که امکان انتشار مقاالت را به صورت رایگان برای کاربران خود فراهم می باز است یا اپن 

فعالیت خود را   2۰11شود. این شبکه اجتماعی از سال  اسوال تامین می این شبکه اجتماعی توسط بنیاد آلفرد پی 

آغاز نمود و هدف آن دسترسی آزاد به اطالعات توسط تمامی جوامع تعریف شده است. این شبکه اجتماعی یک  

های خود را برای سایر محققان به اشتراک  کند تا  پژوهش ابزار مبتنی بر وب است که به دانشمندان کمک می 

های خود را به آسانی  توانند با استفاده از این ابزار نتایج پژوهش ذارند. محققان، نویسندگان و پژوهشگران می بگ

 منتشر کرده و در دسترس سایر پژوهشگران قرار دهند و بازخورد و بحث و بررسی نتایج را نیز ببینند.

https://profiles.impactstory.org/
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 figshareشبکه اجتماعی علمی 

https://figshare.com 

شیر فضایی است که در آن کاربران  فیگ

توانند تمام نتایج تحقیقاتی خود را به  می

توانند به صورت خصوصی با  ها می روشی قابل استناد، قابل اشتراک و قابل کشف در دسترس قرار دهند. داده 

د یا به نام تحقیق آزاد یا مطابق با مجوزهای تأمین مالی و ناشر، به اطالع عموم  همکاران به اشتراک گذاشته شون

ها را با  کنند و آناند ، یک دی. اُ. آی. دریافت می برسند. تمام نتایج تحقیقاتی که به صورت عمومی منتشر شده 

 کند. ترین مجوز رایج موجود در صورت امکان قابل استناد میجالب توجه 

گوید: »امروزه محققان نتایج خود را از طریق مقاالت آکادمیک  آپ است. او می وسس این استارتمارک هانل م

ها را در  ای از داده ها پیشرفت کرده است. محققان حجم گستردهکنند ، قالبی که به سختی در طول قرن منتشر می

. اف، اسناد ایستا با عملکرد محدود به  کنند اما مجبورند نتایج خود را با فرمت پی. دیهای مختلف ایجاد می قالب

ها همچنین مستحق دریافت اعتبار برای کارهای عمده خود هستند که در حال حاضر منتشر اشتراک بگذارند. آن 

 تر و با صرفه اقتصادی بیشتر داشته باشیم.دهد که نظامی بسیار سریع شیر به ما این امکان را می نشده است. فیگ 

 چ گیتشبکه اجتماعی ریسر

https://www.researchgate.net 

گیت یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران،  ریسرچ 

های علمی است.  دانشمندان، اساتید و دانشجویان سراسر جهان در جهت ارتباط، همکاری، پرسش و پاسخ و مبادله

توسط دو پزشک به نام های ایاد مادیش و سورن هاف مایر، و یک متخصص   2۰۰۸این شبکه اجتماعی در سال 

https://figshare.com/
https://www.researchgate.net/
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اندازی شد و چندی بعد به برلین آلمان انتقال یافت. تعداد  رایانه به نام هارست فیکنشر در بوستون آمریکا راه 

کارکنان آن نیز  میلیون نفر تاکنون رسیده است. تعداد  ۹به   2۰11نفر در سال  2۵۰۰۰کاربران این شبکه اجتماعی از 

 نفر گزارش شده است.  1۵۵در حال حاضر 

ها، و دیگر  ها، دیتاستها و کنفرانس ها و مجالت علمی، مقاالت همایش برای یافتن مدارک )مقاالت ژورنال 

 . مدارک و انتشارات علمی محققان( در ریسرچ گیت بایستی در این شبکه اجتماعی عضو باشید

 publonsشبکه اجتماعی علمی 

https://publons.com/researcher 

تری از  سازد تا رکورد کامل پابلونز محققان را قادر می 

نشان  تأثیر خود را به عنوان یک نویسنده، ویراستار، و نویسنده همکار، و داور در یک مکان پیگیری کنند و آن را 

هزار متخصص بپیوندید. پالونز ابزاری برای ناشران برای   ۵۳۰توانید به دهند. با ایجاد یک پروفایل در پابلونز می 

ها و انتشارات در مورد رفتار جهانی داوری  یافتن، غربالگری، تماس و ایجاد انگیزه در داوران همکار است. داده 

دهد؛ بحث و ارزیابی تحقیقات منتشر شده را برای  ن جوان آموزش می کند، داوری را به محققاهمتایان را فراهم می 

کند. پابلونز به وسیله شرکت کالریویت خریداری شده است. پابلونز با فراهم کردن یک بستر  دانشگاهیان تسهیل می 

 های خود را بررسی و به نمایش بگذارند.کند محققان بتوانند داوری عالی کمک می 

ها بتوانند در انتخاب داوران مناسب جهت انجام  گیرد تا آنت در اختیار ادیتورها قرار می همچنین این اطالعا 

های خود را ثبت نام در پورتال پابلونز، داوری توانند با ثبت فرایندهای داوری مقاالت بهره جویند. پژوهشگران می 

شاهده، بررسی و امتیازدهی کنند. این  های انجام شده توسط دیگر محققان را متوانند داوری نمایند. همچنین می

توانند از اطالعات پابلونز جهت انجام  سرویس برای تمامی پژوهشگران رایگان است. ادیتورهای مجالت می 

https://publons.com/researcher
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های علمی، پروفایل، رزومه و دیگر  ها، فعالیتها و دعوت داوران استفاده کنند. این اطالعات شامل داوری داوری 

 . حققان استاطالعات آکادمیک و شغلی م 

 orcidشبکه اجتماعی 

https://orcid.org 

ارکید یک شبکه اجتماعی جهانی است که به منظور  

ریزی شده است و هدف آن ایجاد ارتباط موثر بین محققان و در  گذاری اطالعات توسط محققان برنامهاشتراک

ورت یکسان برای همه جوامع و کمک به گردش آزاد اطالعات است. این  قراردادن اطالعات علمی به صدسترس

ارتباط علمی موثر، شفاف و قابل اعتماد را میان محققان ایجاد نموده و بستری را برای   ک برنامه در تالش است تا ی

اختصاصی   فرد وهها به وجود آورد. ارکید برای این منظور یک شناسه منحصربگذاری اطالعات توسط آناشتراک

 های تحقیقاتی بپردازد. تواند با استفاده از آن به انجام فعالیتدهد که فرد می در اختیار کاربران خود قرار می

های دیجیتالی توسط این برنامه به منظور یاری  محقق است و ایجاد تمامی زیرساخت  ،های ارکید مرکز اصلی فعالیت

های الزم و مشارکت و همکاری  در تالش است تا با ایجاد زیرساخت  گیرد. این برنامهرساندن به محققان شکل می

گذاری اطالعات در سطح جهانی ایجاد نماید.  اعضا، هیئت مدیره و محققان یک چشم انداز وسیع به منظور اشتراک 

زی با  المللی است که به صورت گسترده در سطح دنیا از طریق فضای مجاتیم فنی این برنامه متشکل از یک تیم بین 

 نمایند. یکدیگر ارتباط برقرار می 

 ند از:ابرخی از اهداف این برنامه عبارت 

های  تالش در جهت ایجاد ارتباط علمی سالم، واضح، روشن بین محققان و نویسندگان و فعاالن حوزه  •

 مختلف علمی 

https://orcid.org/
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 فراتر رفتن فعالیت های علمی از مرزهای جغرافیایی  •

مند  ه العات توسط هر فردی که در هر سازمانی به تحقیقات عالقگردش آزاد اطالعات و دسترسی به اط •

 است

 دسترسی غیرتبعیض آمیز به اطالعات توسط تمامی افراد  •

های آنان به صورت  ایجاد یک شناسه الکترونیکی برای محققان و ایجاد حریم خصوصی برای پژوهش  •

 .رایگان

 KUDOSشبکه اجتماعی 

https://www.growkudos.com 

امروزه بسترهای بسیاری برای کمک به پژوهشگران برای  

شود که آیا  بهتر دیده شدن منابع نشر یافته در حال خلق و توسعه هستند. اغلب ذهن شما درگیر این موضوع می 

تی شما را یافته و آن را مطالعه کرده و به آن استناد کنند. برای موفقیت توانند کارهای تحقیقاراحتی می  مخاطبان به

 در این کار، شما الزاماً مجبور نیستید که یک متخصص ارتباطات باشید یا زمان زیادی را به آن اختصاص دهید. 

کارهای تحقیقاتی توانند ” اطمینان حاصل کنید که افراد بیشتری می Kudosبا استفاده از ابزاری به نام کیوداس “

شما را پیدا کنند، مطالعه کنند و آن را از شما درخواست کنند و در نهایت به پژوهش شما استناد کنند. کیوداس، با  

کند تا بتوانید خوانندگان و میزان استنادهای مطلب منتشر ارائه ابزارها و یک صفحه کاربری ساده به شما کمک می 

شایان ذکر است که معادل اصطالح کیوداس در زبان فارسی »ستایش و تحسین  شده خود را به حداکثر برسانید. 

 کردن« است.

Kudos  چیست و چه اهمیتی دارد؟ 

https://www.growkudos.com/
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کیوداس ابزاری برای حمایت از فرآیند انتشار مقاله علمی و کمک به محققان برای ارتباط مؤثرتر و کارآمدتر در  

توسط   Kudosقیقات خود است. ایده ساخت شان برای به حداکثر رساندن نتایج و تأثیر تح جامعه 

Association of Learned and Professional Society Publishers  2۰12در همایشی در سال 

های موضوعی قابل استفاده است. کیوداس پایگاهی مستقل  مطرح شد. این پایگاه برای همه محققان در همه حوزه 

ها را بر  ند و با دیگران در سطح وسیع به اشتراک بگذارند و تأثیر آن شان را توضیح دهبرای محققان است تا مقاالت 

 گیری کنند.اساس دانلودها، استنادات و آلتمتریکس اندازه 

 مزایای استفاده از کیوداس 

 پویایی کارهای تحقیقاتی  •

یک سایت   هدف از ساخت کیوداس این است که افراد بیشتری کار تحقیقاتی شما را یافته و دنبال کنند. کیوداس

ای یا فهرست نشریات نیست، بلکه یک ابزار ویژه برای کمک به شما برای به حداکثر رساندن میزان بازدید از  شبکه

دقیقه برای توضیح کار خود به زبانی ساده وقت بگذارید. این کار   ۵مطلب شما است. در این ابزار الزم است فقط 

تر توانند کارهای تحقیقاتی شما را ساده ذب کنید، چرا که آنان می شود که خوانندگان بالقوه بیشتری را جسبب می

برای به اشتراک   Kudosتوانید از لینک سفارشی پیدا کرده و به آسانی مطالب را درک کنند. پس از آن می 

د  های دیگر استفاده کنیهای علمی و یا شبکههای اجتماعی، شبکههای خود از طریق ایمیل، رسانه گذاشتن پژوهش 

 تا کاربران از انتشارات شما آگاه شوند.

 درصدی مخاطبان ٪ 2۳افزایش  •
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ها  قولهای شما را در زمینه دانلود مطالب، بحث، خواندن و در نهایت نقل استفاده از کیوداس پیگیری مؤثر فعالیت

انتشاراتی که از ابزارهای  کند. نتایج یک مطالعه اخیراً نشان داده است که مقاالت و منابع تر می برای مخاطب آسان 

درصدی سقف خوانندگان   2۳های کنترل شده دیگر، به افزایش اند، نسبت به انتشارات گروه کیوداس استفاده کرده 

 اند.دست یافته 

 گیری میزان موفقیت شمااندازه  •

ه »میزان  فردی است ک کند. کیوداس ابزار منحصربه تر طراحی می کیوداس، نقشه ارتباطات علمی شما را آسان 

کند و امکان  آوری می سنجی« از جمله استنادات، دانلودها و آلتمتریکس را به صورت جامع جمعهای علم شاخص

های  مشی های اجتماعی و خط ای، رسانه های مختلفی از جمله پوشش رسانه ردیابی کار تحقیقاتی شما را در طیف 

عملکرد کار تحقیقی خود را در هر کجا که آن را منتشر  کند تاکند. این ابزار به شما کمک می دولتی فراهم می 

خواهید ارتباط برقرار کنید را  هایتان برای برقراری ارتباط با مخاطب را در هر کجا که می اید و نتیجه تالش کرده

 طور آشکار مشاهده کنید. به

 مطالعات موردی  •

های  ها با استفاده از کیوداس به موفقیتزمینه  ای و در همه دهد که محققان در تمام سطوح حرفه مطالعات نشان می 

« را در سایت دانلود کنید. در این فایل  top usersتوانید فایل »بهترین کاربران اند. برای مثال می بیشتری دست یافته 

زخورد  ها و میزان بااند که معتقدند که استفاده از کیوداس سبب به حداکثر رساندن تأثیر فعالیتمحققانی معرفی شده 

هایی با عنوان ” تجربیات با کیوداس” را با محققانی  توانید مصاحبهمخاطبانشان شده است. برای اطالعات بیشتر می 

 که در روانشناسی، زبان و زبان شناسی، شیمی و انگلیسی مشغول به کار هستند، را بخوانید. 
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 حمایت مداوم  •

وبالگ تحت  این دقیقه تالش است.  1۵و همچنین گذاری مطلب شامل سه مرحله  ابزار کیوداس برای اشتراک

های الزم را در این زمینه برای چگونگی به  کند و راهنمایی دقیقه برای تأثیرگذاری« به شما کمک می  1۵عنوان »

 دست آوردن بهترین نتایج را ارائه خواهد داد. 

 paperhiveشبکه اجتماعی علمی 

https://paperhive.org 

این شبکه اجتماعی یک سیستم کامال خالقانه و در حال ارتقا برای  

ایجاد یک شبکه اجتماعی ویژه محققین، دانشجویان و اساتید به منظور ایجاد ارتباط با یکدیگر و ایجاد  

های در دست انجام است. این  ها و آگاهی از پژوهش پژوهش گذاری نتایج های علمی و همچنین اشتراک همکاری 

بستر آنالین به صورت رایگان امکان انتشار مقاالت و بحث و تبادل نظر پیرامون آن را برای محققان و پژوهشگران  

 آورد.فراهم می 

ی موجود در  های اجتماعی علمی یک ابزار نوآورانه در زمینه ارتباط علمی هستند که غالبا از روندهاشبکه

جای صرف وقت پیرامون مطالعات   ه اجتماعی ب ی هااند. در واقع کاربران این شبکههای دانشگاهی الهام گرفتهمحیط

توانند  ها با تعداد محدودی از همکاران خود می های دانشگاهی و بحث و تبادل نظر پیرامون آندیگران در محیط

های اجتماعی انجام دهند. پیپرهایو یکی از همین بسترهای  نه از شبکه تری در این گواین روند را در محدوده وسیع 

 امکان پذیر می سازد.  ،های علمی را در هر زمان و مکانآنالین است که بحث 

تواند با درخواست شما اقدام به ایجاد  مجموعه تخصصی یابش به عنوان دستیار دیجیتال می  ،پژوهشگران گرامی

  …های منتشر شده در اسکوپوس، وب آو ساینس، آی اس سی و  رزومه آنالین شامل پژوهش پروفایل پژوهشی و  

https://paperhive.org/
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های اجتماعی که مدنظر شما است نمایند. این نوع از خدمات یابش در قسمت خدمات داده و  در هر یک از شبکه 

  6ی است اشتراک های اجتماعی کافپذیر است. برای ایجاد پروفایل پژوهشی در هر یک از این شبکه علمی امکان 

ی خدمات  ماهه یا یک ساله آن را خریداری کرده و ادامه کار را به مجموعه یابش بسپارید.برای اطالع از هزینه 

 http://yabesh.ir/rsn با یابش در ارتباط باشید.کافی است 

 منابع دیجیتالی 

 26مرکز تحقیقات کامپیوتری نور

https://search.inoor.ir 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( با عنایت رهبر فرزانه انقالب  

اشاعه فرهنگ غنی اسالم،  تأسیس شده است. 1۳6۸ای )مدظله العالی( در سال اهلل خامنهحضرت آیت  ،اسالمی

ون اصیل دینی و نیز سرعت بخشیدن به امر کاوش و پژوهش در حوزه علوم اسالمی با  تسهیل دستیابی به منابع و مت

السالم به  بیت علیهم ای برای ارائه معارف حقّه اهل کارگیری امکانات رایانه گیری از فناوری اطالعات و به بهره 

 شده است.  جهانیان در شکل و قالب جدید، از اهداف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی شمرده

ای شگرف که  امروزه کمتر کسی است که از اینترنت استفاده نکند و یا با نام و کاربردهای آن آشنا نباشد؛ پدیده 

مرزهای جغرافیایی را برداشته و مناظره آرا و تفکرات مختلف را در گستره جهان اطالعات در سرتاسر گیتی فراهم  

سزایی است که توجه عموم  اتی از بستر پدید آمده، سهم به های اطالعآورده است. در این میان سهم بانک 

پژوهشگران و محققان را به خود جلب نموده و بسیاری از پدیدآورندگان و ناشران را بر آن داشته است تا با به  

 

از سایت آی 26 ین بخش  ا ور است. . همه مطالب     ن

http://yabesh.ir/rsn/
https://search.inoor.ir/
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کارگیری ابزار جدید روزآمد و به شکلی نو و کارآمد، منشورات خود را در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار  

 هند.د

گیری  در این میان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی به عنوان اولین و مهمترین مجموعه فعال در عرصه بهره 

کارگیری نیروهای  از تکنولوژی پیشرفته رایانه در تولید نرم افزارهای علوم اسالمی از این مهم غافل نبوده و با به

های گوناگون نموده است که از آن جمله پایگاه کتابخانه دیجیتال اه اندازی پایگمتخصص در زمینه وب اقدام به راه 

 نور می باشد. 

 نور: یتال ی جی کتابخانه د 

 www.noorlib.ir 

تا کنون بخش عظیمی از منابع و متون اصلی علوم اسالمی در این مرکز با  

شده  افزارهای مختلف عرضه موضوعات گوناگون و متنوع در قالب نرم 

است. در همین راستا مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور در شهر  

ای مانند پایگاه مجالت  های کتابخانه شده و پایگاه ه ئافزارهای مختلف ارا مقدس قم و با توجه به پیشینه نرم

شی با هدف  به منظور دسترسی سریع و آسان محققان و پژوهشگران به منابع علمی و پژوه 1۳۸6تخصصی، در سال 

اندازی پایگاه  های تخصصی حوزه علوم اسالمی و انسانی بر روی شبکه جهانی اینترنت، اقدام به راه عرضه کتاب 

صورت اولین نسخه آزمایشی  هب 1۳۸۷های متنوع تحقیقاتی در سال کتابخانه دیجیتال با امکانات پژوهشی و قابلیت

 رت رسمی پایگاه کتابخانه دیجیتال افتتاح شد.به صو 1۳۸۸اندازی کرد و در سال پایگاه را راه 
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جلد در زمینه علوم اسالمی، و در موضوعاتی   ۴۷۰۰۰عنوان کتاب تخصصی بیش از  2۸۰۰۰این پایگاه تاکنون، 

همچون: » علوم قرآن و تفسیر، علوم حدیث، ادعیه و زیارات، نهج البالغه، کالم و فلسفه، جغرافیا، تاریخ و سیره،  

 ه نموده است.ئخالق و عرفان، ادبیات و منطق، فرق و مذاهب اسالمی و... را ارافقه، اصول، ا 

های  افزارهای مرکز، و نیز قابلیتفرد موجود در نرم های مفید پژوهشی و منحصربهدر طراحی این پایگاه، قابلیت

های پژوهشی محققان، یابی نبوده است، مانند پروژه افزارها قابل دست فراوان مخصوص به شبکه که حتی در نرم 

 های موضوعات و... در نظر گرفته شده است.های کتابخانه شخصی کاربر، نمایه قفسه

های تخصصی در پایگاه قابل مشاهده است و در  های موجود به صورت متن تایپ شده و با درج فرمتکلیه کتاب

توانند تصویر نسخه اصلی صفحه  میها نیز تمامی صفحات کتاب اسکن شده و محققان کنار متن تایپی این کتاب

 .مورد نظر خود را مشاهده نمایند

وب سرویس بودن پایگاه کتابخانه دیجیتال این قابلیت را فراهم نموده است تا این پایگاه خدمات متقابلی را به سایر  

ای  های کتابخانهدر بین پایگاه افزارهای دیگر بدهد که از این منظر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور را ها و یا نرم کتابخانه

 کند.فرد می اسالمی را منحصربه

 پایگاه جامع قرآنی 

https://quran.inoor.ir 

های قرآنی است که  ترین پایگاه پایگاه جامع قرآنی، یکی از مهم

رود. با توجه به تولید و عرضه  ر وب به شمار می از دستاوردهای جدید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی د

افزارهای قرآنی همچون جامع التفاسیر و دانشنامه علوم قرآنی و حرکت مرکز به سمت عرضه اطالعات به  موفق نرم 

https://quran.inoor.ir/
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های  صورت وب، کاربران و محققان، از گروه قرآن انتظار داشتند پایگاه جامع و کاملی ارائه کند تا همه زمینه 

 ی را پوشش دهد.  پژوهقرآن

کند و کاربران  های دسکتاپی را برطرف می روزآمدی و آنالین بودن محصوالت وبی، مشکل کندی ارتقای برنامه 

شود آخرین دستاوردهای قرآنی را در دسترس همگان قرار  تر میرسند و راحت پایگاه زودتر به مطلوب خود می

المللی  تر و به استانداردهای بین های رومیزی آسان نسبت به برنامههای وبی کاربری پایگاه رابط عالوه بر آن، داد.

 نزدیکتر است.

گوناگون، ارائه اطالعات   یهابا فهرست  دیند از: متن قرآن مج ات عبار  گاهی پا نیاطالعات ارائه شده در ا  نیمهمتر

 ریتفاس ،)صد و هشت ترجمه  (یخارج یهاقرآن مانند: ترجمه قرآن به اکثر زبان   اتیها و آ الزم در مورد سوره 

  ،یعیش یی روا ریاز تفاس یریتفس ثیاحاد یبنددسته ،)ریپانصد جلد تفس و از هزار شیب  (یو عرب یقرآن به زبان فارس 

اعالم قرآن، سوره نامه و    ،یفرهنگ موضوع ،یبالغ لیو تحل ینحو بیترک ،یصرف  هی اعراب قرآن شامل تجز

 مشهور جهان اسالم.  انیتالوت قرآن توسط قار

منسجم با   یاها شناسهاز سوره   کی قرآن و هر  یبخش برا  نی قرآن است. در ا ی هاشناسنامه سوره  ،سوره نامه

است. تالش شده اطالعات کامل و جامع    دهیگرد نی تدو  یو علوم قرآن یریاز منابع تفس دستک ی  یهاسرفصل

 هماهنگ ارائه گردد. یکمبودها با متن لیو تکم یو با حذف موارد تکرار ی سوره از منابع معتبر گردآور

اعراب    دورهک یبرنامه   نی صرف، نحو و بالغت است. در ا نهیهوشمند در زم یپژوهقرآن  نی دتریجد ،اعراب قرآن

 یبنددسته  تیقرآن با قابل ینحو بیو ترک یصرف هیارائه شده است. تجز یو دست  ینیکامل قرآن به صورت ماش

  اتیبا اتصال به آ  یدرخت وهیبه ش آنو ارائه بالغت قر  یبیترک یبا جستجو ینحو کرهیپ شی و نما یصرف  یهاتگ

 شود. ی داده م شینما
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  ح یاعالم صر  قیدق ییقرآن شناسا ریدر تفس ید یاز عوامل کل یک یاست.  گاه یپا ن یا  نینو  یهااز پژوهش  ،اعالم قرآن

و جامع   یطبرس انیچون مجمع الب یمهم ریبا استناد به تفاس اتیبخش، اعالم موجود در آ  ن یاست. در ا  ح یصر ریو غ

است. عالوه بر آن هر علم با ارجاع به اعالم مرتبط و    هشد یبندگروه دسته  2۴و به   دهیاستخراج گرد  یطبر انیالب

وجود   بینور مگز و نورال  گاهیاعالم به پا نکیشده است. امکان ل یتر معرفبه آن، به صورت گسترده  ی ااتصال مقاله

 دارد.

 پایگاه جامع االحادیث 

https://hadith.inoor.ir/fa/home 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم  های االحادیث از مجموعه پایگاه پایگاه تخصصی جامع 

بر کسی پوشیده نیست   .اسالمی است که وظیفه عرضه منابع حدیثی شیعه را بر عهده دارد

ترین ابزارهای پژوهشی و دینی و  به یکی از مهم  –به ویژه در حوزه موضوعات تخصصی  – که امروزه احادیث 

تری یافته و این  انی علمی، این کارکرد ابعاد گستردهرساند. با ورود اینترنت به عرصه اطالع اعتقادی تبدیل شده 

کارگیری ابزار جدید به شکل نو و کارآمدتر در اختیار  امکان فراهم شده است تا بسیاری از منابع حدیثی نیز با به 

محققان قرار گیرند. در همین راستا شبکه جهانی نور وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از سال  

 اقدام به عرضه منابع حدیثی بر روی پایگاه حوزه و امام علی )ع( نمود. 1۳۹۰

افزون مورد نیاز متخصصان مراجعه کننده از سوی دیگر، این شبکه را  های روز استقبال کاربران از یک سو و قابلیت

 پاسخگوی این نیاز باشد.  "پایگاه تخصصی جامع االحادیث"اندازی بر آن داشت تا با راه 

https://hadith.inoor.ir/fa/home
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 پایگاه اطالع رسانی حوزه 

https://hawzah.net 

گاهی است که در جهت تبلیغ، ترویج و  پایگاه حوزه وب 

و روشنگری، در شبکه جهانی   رسانی نسبت به معارف دینی و موضوعات فرهنگی و ملی، با هدف تبییناطالع 

 کند. اینترنت، فعالیت می 

رسانی در زمینه معارف اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله و اشاعه  با هدف اطالع  1۳۷۷این پایگاه از سال 

 السالم فعالیت خود را آغاز کرده است. بیت علیهمهای پاک اهل اندیشه 

حضور این پایگاه در عرصه جهانی وب و با اهتمام به تغییرات جدی در  اکنون با توجه به گذشت بیش از دو دهه از 

ها و  رسانی و همچنین رشد فزاینده ظرفیت های اطالع فضای سایبر و دگرگونی شرایط و نیازهای مخاطبان و اولویت

های نو  ینی در قالب های دبسترهای اینترنتی، این پایگاه افتخار دارد که پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و ارائه آموزه 

 را در رأس کارهای خود قرار داده است. 

 :اهداف

های  گیری از آموزه دهی کاربران پایگاه به سمت الگوی زندگی دینی، با بهره هدایت، ترغیب و جهت  •

 اسالم در زندگی فردی و اجتماعی؛ 

 آموزی از بیان وقایع تاریخی؛ پوشش اطالعاتی نسبت به وقایع و رویدادهای مذهبی و ملی با رویکرد عبرت  •

 های اسالمی و ملی؛ های دینی و مذهبی در میان پایگاه دستیابی به جایگاه برتر در ارائه سرویس مناسبت •

ایجاد بانک اطالعات برگرفته از منابع متقن در موضوعات دینی و مذهبی، برای استفاده سایر مؤسسات،   •

 ات، جهت توسعه کمّیِ محتواهای اسالمی؛ های پیشرو در عرضه اطالعها و وبالگ پایگاه 

https://hawzah.net/
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 های آنان در تقویت پایگاه. ایجاد زمینه مشارکت و تعامل کاربران، در راستای استفاده از توانایی  •

 : های مختلف پایگاهمعرفی اجمالی بخش 

 کالم جاودان:   •

o  مهدی  متن کامل قرآن کریم با دو ترجمه فارسی آیة اهلل العظمی مکارم شیرازی و استاد محمد

ها نوشته استاد فوالدوند و دو ترجمه انگلیسی صفار زاده و یوسفعلی و همچنین کتاب آشنایی با سوره 

 جواد محدثی؛ 

o  البالغه همراه با دو ترجمه فارسی محمد دشتی و شهیدی؛ متن کامل کتاب شریف نهج 

o ک. متن کامل صحیفه سجادیه به همراه ترجمه فارسی دکتر آیتی و ترجمه انگلیسی چیتی 

هزار مقاله، گزیده کتاب و مطالب جالب و خواندنی در موضوعات   2۳گنجینه معارف: شامل حدود   •

 مختلف دینی و فرهنگی؛ 

نامه و.. . در هزار مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان ۵۵دانشنامه: شامل طبقه بندی بیش از  •

 موضوعات گوناگون؛

o  های اسالمی و  بت به مطالب مربوط به اسالم، مسلمانان، شخصیترسانی نساطالع  ،نامههدف این دانش

باشد که در  ها و.. . مینامههای علوم و معارف، تاریخ، ادبیات، هنر، زندگی نشین در حوزه مناطق مسلمان

 بندی گردیده است.قالب نمودار درختی و یا چینش منطقی طبقه 

های رسیده از سوی کاربران به  پاسخ از میان انبوه پرسش هزار پرسش و  6پرسش و پاسخ: شامل بیش از   •

 پایگاه؛ 
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 ار مسئله و استفتاء از مراجع عظام تقلیدهز  2۸رساله: شامل بیش از  •

 السالم همراه با جستجو بر اساس کلیدواژه؛ بیت علیهم هزار احادیث اهل  2۰احادیث: شامل حدود  •

 های برجسته حوزوی؛ علما و بزرگان و شخصیتنفر از  6۸۰علما و بزرگان: شامل معرفی بیش از  •

های دینی، نصایح، ی نظیر حکایت، امثال و حکم، داستاننهزار مطلب خواند  ۷گوهر ناب: شامل  بیش از  •

 نکات قرآنی و. ... در موضوعات مختلف دینی و فرهنگی؛ 

 ؛…ار، احکام و عنوان کتاب در زمینه علوم اسالمی، تاریخ پیامبر و ائمه اطه2۵۰کتابخانه: شامل  •

عنوان مجله علمی،   62شماره مجله از  ۳۵۰۰هزار مقاله مجله در قالب  ۷۰مجله: شامل متن کامل حدود   •

 فرهنگی و اجتماعی در حوزه معارف دینی و علوم اسالمی؛ 

و  نامه در زمینه علوم اسالمی و انسانی در سطح دکتری هزار عنوان پایان  2۰نامه: شامل معرفی و چکیده پایان •

 کارشناسی ارشد از مراکز دانشگاهی و حوزوی؛ 

 های مختلف مذهبی و ملی و فرهنگی؛ ویژه نامه به مناسبت 22۰ویژه نامه: شامل حدود  •

هزار خبر با رویکرد ارائه اخبار علمی، فرهنگی، سیاسی و مسائل مرتبط با حوزه   ۳۸اخبار: شامل بیش از  •

 علمیه و فعالیت های فرهنگی و دینی کشور؛ 

هزار مورد از تصاویر، صوت و فیلم در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی،    ۸ارخانه: شامل بیش از نگ •

 رسانی و سرگرمی؛ اطالع 

 گفتگو و مصاحبه با شخصیت های دینی و فرهنگی؛  1۰۰۰مصاحبه: شامل بیش از  •

هزار مطلب در خصوص سبک زندگی علما و بزرگان، خانواده، الگوی    ۷سبک زندگی: شامل حدود  •

 مصرف، زندگی شهری و. ..

 مورد از یادداشت های کاربران و محققان؛  2۵۰۰یادداشت: شامل  •

مورد معرفی کتاب در زمینه موضوعات مختلف علوم اسالمی، دفاع مقدس   ۷۰۰معرفی کتاب: شامل حدود  •

 و ... 
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 پایگاه جامع تاریخ
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پایگاه جامع تاریخ به عنوان وبگاهی تخصصی با هدف پوشش اطالعات تمامی وقایع و رخدادهای مهم تاریخ اسالم  

های انجام گرفته در این حوزه طراحی شده که طی فرایندی تدریجی در  و تسهیل دسترسی کاربران به پژوهش 

 شود.و »اصطالحات و مفاهیم تاریخی« به کاربران عرضه می  های: »رویدادها«، »اَعالم«، »اماکن«بخش

که حداقل سال وقوع آن مشخص  -دار  شود تمامی وقایع مهم تاریخ ی این پایگاه تالش می ی اول توسعه در مرحله 

ی قرن چهاردهم هجری قمری را پوشش دهد.  ی زمانی اندکی پیش از تولد پیامبر خدا )ص( تا نیمهدر بازه  -باشد

های اسالمی است و  های بررسی شده در پایگاه شامل مناطق مختلف سرزمینمروی جغرافیایی رویدادها و زمان قل

اکنون رویداد  های( رویداد استخراج شده است؛ بنابراین پایگاه هم تمامی اطالعات فراوری شده از عناوین )نمایه 

پایگاه به تدریج سه بانک اطالعاتی اَعالم، اماکن و   یاللّه در مراحل بعدی توسعهشاءمحور )زمان محور( است و إن 

 مفاهیم و اصطالحات به آن افزوده خواهد شد. 

 شود:شود، به سه دسته تقسیم می اطالعاتی که در پایگاه جامع تاریخ استخراج و فراوری می 

گروه تاریخ در طی  الف( استخراج اطالعات تاریخی در چهار بخش »زمان، مکان، اَعالم و مفاهیم« توسط محققین 

ی ابزار ورود اطالعات« اقدام به انتخاب، استخراج و ثبت وقایع با تاریخ  ای با استفاده از »سامانه فرایندی چند مرحله 

 شود. روزآوری می کنند که این سامانه متناسب با نیازهای پژوهشگران به مشخص می 

 های مرتبط تاریخی.فزارهای رومیزی و پروژه ا شده در نرم ب( بازیابی و استخراج برخی از اطالعات عرضه 

 های مبتنی بر ابزارهای هوشمند متن کاوی.ج( استنتاجات و پردازش 

https://tarikh.inoor.ir/


 پژوهش آنالین 

12۹ 

 

الزم به ذکر است که تمامی این اطالعات استخراج شده »متن محور« و از منابع اصلی تاریخی و نیز منابع پژوهشی  

عنوان است؛ بدیهی است که با تکمیل تمامی مراحل   1۸1باشد که فهرست این منابع در حال حاضر معتبر می

 نما افزوده خواهد شد.ای و ابزارهای مکان ی پایگاه بر منابع متنی کنونی و نیز چندرسانه توسعه 

 ابر نور

https://abrenoor.ir 

های مرکز  موعه پایگاه سامانه ابر نور ) پیشخوان بر خط نرم افزارهای نور ( از مج 

ها ممکن کرده  تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی است که دسترسی به نرم افزارهای نور را در همه سیستم عامل 

 است.

آمدند. ای به شمار می افزارهای حرفه چندان دور کامپیوترها ابزارهای بی رقیبی در ارائه نرم ای نه در گذشته 

 این قاعده تاثیر پذیرفتند و برای کامپیوترها و سیستم عامل ویندوز طراحی و تولید شدند.افزارهای نور نیز از نرم

کنند. بنابراین  های اسالمی یاد می های نور به عنوان ابزار مهمی در پژوهش افزار امروزه پژوهشگران از مجموعه نرم 

 ها نیز ارائه دهیم.یگر دستگاه تصمیم گرفتیم به منظور راحتی بیشتر کاربران نرم افزارهای نور را در د

در همین راستا مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی تصمیم گرفت راه حلی برای پوشش این نیاز بیابد. از آنجا 

باشد، امکان  که محصوالت مرکز دارای حجم زیادی بوده و جهت اجرا نیازمند امکانات سخت افزاری قوی می 

 ها وجود ندارد. های آنهای هوشمند با توجه به محدودیت ها و تلفن بلت عرضه برنامه کاربردی آنها روی ت

https://abrenoor.ir/
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باشد استفاده نمودیم و سامانه  ها در دسترس می برای حل مشکالت موجود از اینترنت که این روزها در اکثر مکان

های نور را  ده از نرم افزار ابر نور را ایجاد کردیم. ابر نور به کمک شبکه اینترنت و نرم افزار ابؤار اجرایی امکان استفا

 بدون نیاز به نصب و همانند مشاهده و کار با یک پایگاه اینترنتی برای کاربران فراهم کرده است. 

موجود است که به دلیل قابلیت جستجو ساده و پیشرفته در کتب و مطالب   نرم افزار 2۳۴ مجموع در این پایگاه 

داری و در برخی نرم افزارها امکان مشایه یابی عبارت، به عنوان  درون متن، کپی برداری، ذخیره سازی، فیش بر

 بزرگترین و غنی ترین منبع برای پژوهشگران اسالمی محسوب می شود.

 فهرست نرم افزارها: 

نرم افزار   2۷، فقه و احکامنرم افزار   6۷، ثیو علوم حد ثیحدنرم افزار  ۳1، قرآن و علوم قرآننرم افزار  26

اخالق و  نرم افزار   2۹، اتیزبان و ادبنرم افزار   12، و بزرگان شمندانیآثار اندنرم افزار  ۹۳، السالم همیمعصومان عل

نرم   6، یکاربرد نرم افزار  ۳، اصول فقهنرم افزار  21، منطق و فلسفهنرم افزار  1۸، و کالم دی عقانرم افزار  ۴2، عرفان

نرم افزار   ۴، طبافزار نرم  ۴، و فرهنگ خ یتار نرم افزار  2۰، استیحقوق و سنرم افزار  ۹، خانواده و مشاورهافزار 

و   هیادعنرم افزار  ۴، اتیآثار موسسات و نشرنرم افزار  1۰، یرجال، تراجم و کتابشناسنرم افزار   11، اینجوم و جغراف

 مناجات

 پایگاه لغت نامه قاموس نور 

https://qamus.inoor.ir 

 

https://qamus.inoor.ir/
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ترین  ه بهترین و نزدیک ئهدف پایگاه لغت »قاموس نور« در فاز اول، ارائه موتور جستجویی هوشمند در جهت ارا

می  باشد. این خدمت نتیجه تالش چندین ساله گروهی از پژوهشگران علوم اسالپاسخ نسبت به درخواست کاربر می 

 باشد.افزار می و همراهی جمعی از کارشناسان فنی در حوزه نرم 

 برای تحقق این مهم انجام امور ذیل ضروری به نظر رسید: 

 ساماندهی واژگان موجود در متون عربی  •

فهرست غیرتکراری مشتمل بر دو   ،لیارد کلمه که در متون عربی در اختیار مرکز وجود داردیاز مجموع تقریبی دو م

های  ها از حیث ریشه و برچسب گذاری ن و هفتصد هزار کلمه تهیه شد و در ابزاری نسبت به تعیین وضعیت آن لیویم

 متنوع اقدام شد.

 هاارزیابی منابع لغوی و استخراج مداخل و توصیفات از آن  •

 .داشتندشناسایی منابعی که از نظر ویرایشی قابلیت الزم را برای استخراج ماشینی مداخل و توصیفات  -

 . استخراج ماشینی مداخل و توصیفات از منابع تعیین شده -

 .بازبینی اطالعات استخراج شده توسط محققین به منظور تکمیل یا اصالح موارد -

شده در متون یا  ترین اهداف تولید پایگاه لغت برقراری ارتباط هوشمند بین کلمات استعمال یکی از اصلی  •

کلمه( و مداخل نماینده )در حدود یکصد هزار مدخل( بدون نیاز به تحلیل  لیارد یمحاورات )حدود دو م

ذهنی کاربر است. برای تحقق این مهم و ارائه بهترین پاسخ به درخواست کاربر چندین مرحله توسط  

 گیرد:موتور جستجوگر انجام می 

 .ارائه پاسخ بر اساس جستجوی عین کلمه درخواستی در بین مداخل نماینده •

 .سازی آناسخ بر اساس جستجوی در خواست کاربر پس از پیراستهارائه پ •
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ترین  ارائه پاسخ بر اساس شناسایی جایگاه کلمه درخواستی کاربر در درخت نظام اشتقاق و یافتن نزدیک  •

 .مدخل نماینده به این جایگاه

ا انجام این مراحل  ای که در ریشه با درخواست کاربر مشابهت دارند. موتور جستجو بارائه مداخل نماینده  •

ها باید بر اساس تقریب هر چه بیشتر به  سازی آن کند که مرتبها را ارائه میای از پاسخ مجموعه 

ها به مرور زمان و در طی فازهای عملیاتی توسعه پایگاه ارتقاء  سازی پاسخ درخواست کاربر باشد. مرتب

 .پیدا خواهد کرد

 منابع مختلف لغوی ساماندهی و تجمیع مداخل استخراج شده از  •

ها را  توان آن باشند و به طور تقریبی می با وجود اینکه مشتقات دارای توصیف )مداخل( به طور طبیعی محدود می 

ولی تنوع در تنظیم این مداخل از سوی مولفین باعث شده که تعداد این   ؛در حدود یکصد هزار عدد تخمین زد

خاطر الزم بود هماهنگی حداکثری جهت تجمیع این مداخل و    مداخل افزایش چند برابری پیدا کنند. به این

مشخص کردن موارد مشابه صورت گیرد. لذا برای هر یک از مداخل دارای توصیف یک »مدخل نماینده« مشخص  

گردید. به این ترتیب توانستیم برای مجموع تقریبی هشتصد هزار مدخل استخراج شده از هفت کتاب لغوی تعداد  

ار »مدخل نماینده« مشخص کنیم. با این کار بدون اینکه دخل و تصرفی در مداخل ارائه شده در  هز 12۰تقریبی 

ها به کاربر صورت گرفت. لذا  دادن تعداد پاسخ بندی جدید برای کاهش یک دسته ،کتب لغوی کرده باشیم

 شود: ها به عنوان آمار ارائه می اکنون در پایگاه پس از هر جستجو دو عدد در صدر پاسخ هم 

 تعداد دسته  -2تعداد پاسخ  -1

 ساماندهی توصیفات استخراج شده  •
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بندی بین این  با توجه به تشابه و تقارب لفظی توصیفات ذکر شده در بسیاری از موارد، الزم است هماهنگی و دسته 

 های بعدی محقق خواهد شد. توصیفات نیز صورت پذیرد که ان شاء اهلل در فاز 

 اخل نماینده مترادف برقراری ارتباط بین مد •

های تعیین »مدخل نماینده« این  اند. از جمله مزیت آوری و دسته بندی شده در برخی از منابع، کلمات مترادف جمع 

ارتباطی بین مداخل نماینده مترادف   ،ای که دارای مترادف هستنداست که توانستیم در پایگاه ذیل مداخل نماینده 

 در بخش »مترادفات« برقرار کنیم. البته استناد میزان صحت ترادف به منبعی است که در پایگاه معرفی شده است.

 برقراری ارتباط بین مداخل نماینده هم موضوع  •

داخلی که اکثرا از نظر  اند. لذا ممرتب شده  - و نه بر اساس ریشه –در برخی از منابع، مداخل به صورت موضوعی 

اند. در  گونه منابع ذکر شده در این ،ولی در ذیل یک موضوع مشخص با هم ارتباط دارند ؛ریشه با هم تناسبی ندارند

بخش »مرتبطات« وجود دارد که   ،ای که دارای این نوع ارتباط با سایر مداخل هستندپایگاه برای مداخل نماینده 

تواند از این طریق به سایر مداخل دستیابی تباط در آن مشخص شده و کاربر می فهرست مداخل مرتبط و موضوع ار

 پیدا کند.

 برقراری ارتباط مداخل نماینده با احادیث  •

اند. در پایگاه  برخی از منابع لغوی به توضیح کلمات مشکل در احادیث تحت عنوان »غریب الحدیث« پرداخته 

به آن متصل شده و در بخش »روایت« از آن مدخل قابل مشاهده   اطالعات این منابع به مداخل نماینده مربوط 

 باشد.می

 توصیف ریشه مداخل  •
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در کتاب »معجم مقاییس اللغه« در هر بخش قبل از پرداختن به توصیف مداخل، توصیفی کلی از ریشه اصلی  

که از طریق آن به   ،در مقابل هر یک از مداخل ریشه دار، آن ریشه ذکر شده ،کند. در پایگاهمداخل را ارائه می 

شویم. در این صفحه ابتدا توصیف ریشه از کتاب »معجم مقاییس اللغه « آمده است و سپس  صفحه ریشه منتقل می 

 شود. فهرستی از مداخل ذیل آن ریشه ارائه می 

گیرد که وق اطالعات جانبی دیگری نیز در اختیار کاربر قرار می در فازهای بعدی از توسعه پایگاه عالوه بر موارد ف

 عبارتند از:

o  متضادات مداخل 

o  مداخل اضداد 

o  آیات مرتبط با مداخل 

o  اصطالحات مرتبط با مداخل 

 

 سمیم نور 

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

 توضیحات مربوط به این سایت، در بخش ابزارهای مشابه یاب خواهد آمد. 

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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 نورپایگاه ویکی

https://wikinoor.ir 

نامه  شناسی و زندگی ای تخصصی در موضوع کتابنور، دانشنامه پایگاه ویکی 

هاست که مقاالت آن، توسط بخش تألیف و تدوین مرکز ، طی  پدیدآورندگان کتاب

افزارها نیز  شناسی نرمهای متمادی نگاشته شده است. این مقاالت در بخش کتابسال

 .آمده است

افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و  نور تا کنون، در محدوده منابع موجود در نرم مقاالت ویکی 

 هاست که امید است با یاری کاربران، توسعه یافته و به دیگر منابع نیز بپردازد.پدیدآورندگان آن 

نامه پدیدآوران  شناسی و زندگی دانش کتاب  پژوهان در زمینههدف از این پایگاه، آشنایی و توسعه اطالعات دانش 

نور با برقراری ارتباط دوسویه با کاربران، دنبال ویرایش، تصحیح، تکمیل و تولید بیشتر محتوای  هاست. ویکی آن

 علمی برای پژوهشگران است. 

 :های پایگاهقابلیت

 امکان ویرایش و تکمیل مقاالت؛ •

 نامه؛شناسی و زندگیکتابامکان ایجاد مقاالت جدید در محدوده  •

 های مقاالت؛امکان مشاهده وابسته  •

 ارتباط بین مقاله و متن کتاب؛  •

 امکان جستجوی موضوعی مقاالت؛ •

 ارائه مقاالت به زبان عربی. •

https://wikinoor.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
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 پایگاه امام علی علیه السالم

http://www.imamalinet.net 

المومنین السالم در سال امیر پایگاه اینترنتی امام علی علیه 

مرکز تحقیقات  "و توسط   "ستاد بزرگداشت سال امیرالمؤمنین علی علیه السالم"سفارش  شمسی( به1۳۷۹)

 های مختلف، طراحی و افتتاح گردید.، با قابلیت"کامپیوتری علوم اسالمی 

السالم و  بیت علیهم پژوهان، برای گسترش علوم و معارف اهلتامین و ارائه منابع متعدد و متقن مورد نیاز دانش 

 پاسخگویی به شبهات و نیز تامین و ارائه مطالب مورد نیاز کاربران، از اهداف برجسته این پایگاه است.

 های پایگاه:  بخش

،  نامهویژه ،  نگارخانه )فیلم و صوت و تصویر(،  هاشخصیت،  نامهپایان،  پرسش و پاسخ ،  کتابخانه،  مقاالت

الغدیر)متن کامل فارسی  ،  زیارت مجازی،  لبالغه، صحیفه سجادیه(متون دینی )قرآن، نهج ا،  گوهر ناب،  احادیث

 و عربی( 

 نویسپاک

https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7

%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 

 

 ویرایشی خواهد آمد.افزار در بخش مربوط ابزارهای توضیحات مربوط به این نرم     

https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/113/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.imamalinet.net/
https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 اریپژوه سامانه

https://www.pajoohyar.ir 

 خواهد آمد. ی شیرایو یافزار در بخش مربوط ابزارهانرم نی مربوط به ا حاتیتوض      

 

 پایگاه نور یاب 

https://search.inoor.ir 

و   یبرخط علوم اسالم  یموتور جستجو نیترو بزرگ  نیتربه عنوان جامع  ابینور گاهیپا

هزار جلد کتاب   ودویاز س ش ینورمگز، جستجو در متن ب گاهیمقاله پا ونیلیمک یاز   ش یامکان جستجو در ب ،یانسان

جامع   گاهیدر پا جودمو  فیشر ثیهزار حد  یو س ستیاز دو شیجستجو در ب نیو همچن تالیج یکتابخانه د گاهیپا

  گاهی شده در پاارائه  رِیپانصد جلد تفس و از هزار شیو ب  و جستجو در متن قرآن و صد و هشت ترجمه  ث یاالحاد

  یهااز پاسخ  یزمان، فهرست  نیترعبارت موردنظر در کوتاه   یکاربر پس از جستجو کهی نحوبه کندی مقرآن، فراهم 

 .کندیم  افتیو مقاالت و کتب را در ث یو احاد اتیمرتبط اعم از آ

 پایگاه نمایه یار 

https://www.namayeyar.ir 

  ا یسند  یاز محتوا  یا نه ییآ هی است. نما یساز هینما ،ی منابع اطالعات یو مؤثر در سازمانده دیمف ی هااز روش   یکی

سند، نام اشخاص، اماکن و مناطق   کی از موضوع  یبازنمون جامع  تواندی که م  یاست به نحو  یاسناد مورد بررس

  یکاربران برا  ترع یسر  یمنجر به دسترس رون یبگذارد و از ا  شیمحتوا را به نما کی   گرید یهاو جنبه  ییایجغراف

https://www.pajoohyar.ir/
https://search.inoor.ir/
https://www.namayeyar.ir/#/
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  ةپا به عرص  ینیبه شکل ماش ند یفرآ نی ت و ارتباطات، ااطالعا یفناور شرفتیشود. با پ  شان یاطالعات مدنظر ا  یابیباز

و   فگرهایانواع توص جادیبا ا  ،یساز ه ینما یروش مانند روش دست نی دانش گذاشته است. ا دیو تول ی سازمانده

البته   سازد؛ی م سریم یرا به راحت  یمنابع اطالعات یسازه یبه اطالعات و نما یدسترس ،ینیبه صورت ماش نماهایجا

دقت   شیو افزا  یاحتمال یکاهش خطاها  یکه برا  ستا  نیدارند ا  ینیماش ی افزارهااز نرم  یکه برخ  یبزرگ  تیمز

  اریه ی مهم در نما اریبس ی ژگیو نی . ادهدیم شنهادیمربوطه را به کاربر پ یفگرهایاز انواع توص  یفهرست ،یساز هینما

 هم وجود دارد. 

  ةاهداف مذکور، در ادام  ی است که در راستا  یسازه ینما ةدر حوز  یبه زبان فارس  تالیج یابزار د نینخست ار یهینما

و   ی )نور( طراح ی علوم اسالم یوتریکامپ قاتیدر مرکز تحق «یعلوم اسالم  یکاوبر داده  یمبتن یها»مجموعه پروژه 

ها« را استخراج کند  «، »اماکن« و »سازمان »اشخاص  یهاه ینماافزار در فاز اول قادر است نرم  نی است. ا  افتهیگسترش 

 خواهد پرداخت.  یموضوع یهاه یاز جمله نما  هی انواع نما ریبه استخراج سا یبعد  ی و در فازها

 عبارتند از:  ار یه ینما یهای ژگ یاز و یبخش 

 ها؛اشخاص، اماکن و سازمان   یهاه ینما صیتشخ   –

 متون؛ یهاه ینما صیدر تشخ  نیماش یری ادگی ی هااستفاده از روش   –

 ستم؛یس یدر طراح یخاص زبان فارس  یهای ژگ یتوجه به و  –

 ؛ docxو   txt  ،docبا فرمت  ی متون فارس ریو سا هانامهان یکتب، پا یسازه ینما  –

 حروف الفبا؛ نیو همچن یبر اساس فراوان هاه ی نما یسازامکان مرتب   –

 در متن؛  هینما یابیمتن و مکان  شینما  –

 ستم؛یشده توسط س شنهادیپ یهاه ینما انیامکان انتخاب از م  –
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 کاربر؛ ی شنهادیپ یهاه ی افزودن نما  –

 ها؛ه ی جستجو در نما  –

 و اکسل  یبا فرمت متن ی خروج افت یدر  –

 گانکرهیپ گاهی پا

https://www.peykaregan.ir 

و ابزارها و   یزبان  یهامتمرکز داده  ةعرض  ای یمعرف  د،یبا هدف تول گانکرهیپ

  نیترشده است. مهم  یانداز راه   یزبان فارس  یمربوط به آنها برا یمستندات علم 

  یرساختی ز ی هاهستند که داده   یزبان فارس  یو پردازش ی افزارنرم  یهاتیمحققان زبان و فعال گاه،یپا ن یمخاطب ا

 کنند.  ی ها استفاده ماز آن  ای  دیلرا تو  یزبان

  جادیشده و ا ادی یهافعاالن حوزه  یبردار مراجعه و بهره  یبرا  یشدن به مرجعل یتبد گان،کره یپ گاهیپا  اندازچشم 

 خود هستند.   یهاافته ی  یتجار ة به عرض لیما ل یاست که به هر دل یدکنندگانیز تولآن دسته ا ی برا یبازار

 است:  لیشامل موارد ذ کیبه تفک گاهیپا نیا  یهاتیفعال

آن اعم از ابزار، مقاله،   یهاو وابسته  یگانو عرضه محصوالت داده  یمعرف  ی مرجع برا گاهیپا جادیا •

 و... رندهیادگی

 ؛یو فروش برخط محصوالت دادگان  دیخر  گاهیپا نیاول جادیا •

 CKAN هی ها بر پابا داده یو تخصص شرفتهیمختص تعامل پ یاردامنه یز  یانداز راه  •

(data.peykaregan) 

 داده؛  دیسفارش تول رشیپذ •

https://www.peykaregan.ir/
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 گان؛کرهیپ  گاهیتوسط کاربران در پا دشدهیتول یهافروش داده  ایو سپس عرضه  یامکان ثبت و معرف  •

 آنها یدیبه کاربران در ارتباط با محصوالت تول یمشاوره حقوق ارائه  •

 حقوق مؤلفان تی در جهت رعا یضمن ج یترو •

 شورانی اند گاهی پا

http://www.andishvaran.ir/fa/Default.html 

کاربردهای آن آشنایی نسبی دارند و  در عصر حاضر که مردم جهان با اینترنت و 

کارکرد آن را در سراسر زندگی روزمره خویش احساس می کنند؛ مرکز تحقیقات 

کامپیوتری علوم اسالمی نیز همسو با این نیاز جهانی، تالش نموده تا زمینه های مناسب و منابع مورد نیاز جهان تشنه  

  معارف غنی محتوای و علم   تولید برای دینی وظیفه نوان ع به   معارف دینی را در فضای مجازی تامین نموده و

 . نماید اندازی راه  فرهنگی و علمی   قشرهای و دینی مخاطبان نیاز مورد و مناسب محتوای با هایی   پایگاه اسالمی،

پیشرفته رایانه  گیری از تکنولوژی ترین مجموعه فعال در عرصه بهره به همین منظور، این مرکز به عنوان اولین و مهم 

افزارهای علوم اسالمی، در طول مسیر حرکت خود نیز متناسب با پیشرفت تکنولوژی و مقتضیات زمان،  در تولید نرم 

رسانی تخصصی اندیشوران در  اندازی پایگاه اطالع اقدام به راه   ،گیری از نیروهای متخصص در زمینه وببا بهره 

سزایی را در توجه عموم پژوهشگران و  های اطالعاتی، سهم به فضای مجازی کرده است؛ و از آنجا که بانک 

کارگیری ابزار  محققان را به خود جلب نموده ، امروزه بسیاری از مراکز و مؤسسات را بر آن داشته است تا با به 

 .جدید روزآمدسازی اطالعات و به شکلی نو و کارآمد، اطالعات خود را در اختیار کاربران خود قرار دهند

گیری از این ابزار جدید به عنوان اولین پایگاه خود روزآمد مرکز تحقیقات ر این اساس پایگاه اندیشوران با بهره ب

 . فعالیت خود را در زمینه معرفی اساتید و محققان حوزوی آغاز نمود 1۳۸۷کامپیوتری علوم اسالمی رسما در سال 

http://www.andishvaran.ir/fa/Default.html
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 :تعریف

های ایشان و به  به معرفی محققان و علماء حوزوی، آثارو فعالیت پایگاه اندیشوران وبگاهی است خود روز آمد که

 .باشدعنوان نخستین بانک اطالعات محققان حوزوی در شبکه جهانی اینترنت مشغول به فعالیت می

 :ماموریت و اهداف 

  و میعل جامعه  نیازهای  با محققان و پژوهشی  –پایگاه اندیشوران با ایفای نقش واسط فعال میان مراکز علمی 

  آن توسعه و تعمیق نیز و دینی، هایدانش  و علوم گسترش و تبیین به ،( اسالمی  علوم) دین  حوزه در کشور تحقیقاتی

 .پردازدمی  فعالیت به تخصصی رسانیاطالع   پایگاه یک  صورت  به علمی   اطالعاتی  جامعه در

 : این پایگاه برای تحقق این مهم ، خود را متعهد به

وگوی ادیان و  دفاع از حریم تشیع در عرصه گفت، معارف قرآن و مکتب اهل بیت)علیهم السالم(محور قرار دادن 

 ، دانسته ،سنگِ حوزهپاسداشت میراث گران ، هامرزبانی فکری فرهنگی از آرمان مذاهب،

 :داندهای زیر را ضروری می لذا ساماندهی و اجرای فعالیت 

دینی   -ریزی علمی، به منظور تأمین نیازهای فکریگذاری و برنامهسیاستحضور و مشارکت فعال در مراجع   .1

 .مدیریت کالن نظام جامعه اطالعاتی دینی در فضای اینترنت

مندی و کارآمدسازی  مخاطب شناسی مداوم برای بازیابی نیازها و معضالت فرهنگ دینی اقشار جامعه و هدف  .2

 .های دینیتحقیقات اسالمی و پژوهش 
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های مورد نیاز برای تربیت فضال و اندیشمندان دینی در عرصه تحقیقات اسالمی و  رسانی از آموزش ع اطال .۳

 .های پژوهشیفعالیت

شناسایی، ساماندهی و معرفی محققان مورد نیاز داخل و خارج کشور به نهادها و مراکز مربوط و فراهم نمودن   .۴

 .ژوهشی و همکاری با آنانهای فکری برای تأمین محتواهای تحقیقی و پزمینه

سازی در عرصه علوم و معارف اسالمی به منظور تأمین نیازهای فکری  پردازی و اندیشه سازی فضای نظریه فراهم  .۵

 .دینی جهان معاصر

بسترسازی همکاری با مراکز و موسسات اسالمی در تولید و عرضه منشورات مکتوب دیجیتال، محصوالت  .6

وری از  رسانی در حوزه فرهنگ و معارف اسالمی با بهره های اطالع افزارها و پایگاه ال، نرمدیداری و شنیداری دیجیت

 .های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ذخائر علمی فرهنگی حوزه 

آموزشی و   های تحقیقی،معرفی مراکز حامی برای ارائه تسهیالت زیرساختی و مالی در موارد لزوم برای فعالیت  .۷

 .پژوهشی در حوزه فرهنگ دینی

 .ایجاد ترمینال اطالعاتی و پل ارتباطی مراکز و نخبگان علمی در حوزه فرهنگ دینی .۸

  :سند چشم انداز پایگاه

تحقیقاتی علوم دینی، و نیز تعمیق و توسعه آن در   -پایگاه اندیشوران برای اطالع رسانی مناسب با نیازهای پژوهشی 

اتی به صورت یک پایگاه اطالع رسانی تخصصی در زمینه شناسایی و معرفی محققان و مراکز علوم  جامعه اطالع

 : اسالمی در نظر دارد که در چند مرحله به شرح زیر فعالیت های خود را انجام دهد
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ی اطالع  های علوم انسانی براشناسایی و معرفی محققان و پژوهشگران علوم اسالمی و در مراحل بعدی تمام رشته  .1

 .های مختلف علوم انسانیرسانی و دسترسی سریع و آسان به نخبگان و پژوهشگران برتر در تخصص 

های  شناسایی و معرفی مراکز و موسسات علوم اسالمی که در آن ماهیت، زمینه فعالیت، آثار مکتوب، گروه  .2

 .علمی، طرح های پژوهشی و خدمات ویژه هر مرکز قابل دسترسی باشد

 . ه متون مکتوب و چندرسانه ای محققان بر روی صفحات شخصی محققانئاد امکانات اراایج  .۳

برداری ارصفحات شخصی محققان در مراکز و موسسات علمی و  های آموزشی و ترویجی بهره برگزاری دوره  .۴

 .پژوهشی

 .کاربرانبسترسازی مناسب برای ارتباطات چند جانبه محققان و پژوهشگران با مراکز و  .۵

 . های علمی تخصصی برای انجام مناظرات و مباحثات تخصصی علوم و تبادل اندیشه هاتشکیل گروه .6

 های علمی رسانی همایش و جشنواره پژوهشی ، اطالع  _های علمیایجاد صفحات اخبار و نیازمندی  .۷

 فرهنگ دینی  های علوم حوزوی و دانشگاهی مربوط به حوزه ایجاد بانک جامع اطالعات تخصص .۸

 تهیه و تولید شبکه اجتماعی متخصصان علوم اسالمی و انسانی در حوزه فرهنگ دینی  .۹

 راه اندازی نسخه چندزبانه پایگاه  .1۰

 :های پایگاهقابلیت

 ثبت و مدیریت اطالعات شخصی توسط محققان حوزوی در فضای اینترنت .1
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 پژوهشی اعضا  _های علمی ها و همکاری ارائه زندگی نامه، آثارعلمی، فعالیت .2

 بندی محققان بر اساس فهرست : الفبایی، تخصص، مراکز و ترکیبی از چند فهرستدسته .۳

 شده آثار ثبت  (Download) نویسی و دریافت، چکیده (Link) قابلیت درج پیوند .۴

 های شخصی ثبت و مدیریت یادداشت .۵

 جستجوی ساده و پیشرفته در پایگاه  .6

 ارسال پیام نوشتاری بین اعضا .۷

 اخبار ویژه اندیشوران  .۸

 نجومیآ گاهی پا

http://www.inojoom.ir / 

 سیخود را آغاز نمود. هدف از تأس  تیفعال نجومی آ  یبا نام تجار 1۳۹۵اواخر سال   گاهیپا ن یا

به منظور   یو منابع چاپ یخط  یهاکردن متن نسخه  ریپذکردن و دسترس یتالیج یسامانه، د ن یا

را در    یچاپ یهاو کتاب یسنگ ،ینجوم، نسخ خطی ست. آا هاآن  یجمع ن یو تدو ی ابیجستجو و باز  تیقابل جادیا

وم در  نامه دانشمندان، نج احکام نجوم، سرگذشت  ،یابزار نجوم ج،یز  ،یابیقبله  م،یتقو ئت،یهمچون: ه  یموضوعات

 .دهدی کاربران خود قرار م اریدر اخت یفرد پژوهشمنحصربه  ی هاتیقرآن و... به همراه قابل

و   یاصطالح استخراج شده از متن نسخ خط ۴2۰۰از   شینجوم با ب ینامه تخصصاصطالح نیهمچن  گاهیپا نیا  در

 حوزه قرار دارد. نی در دسترس عالقمندان به ا گریکد یبه  میتقو 11 لیتبد  تیبا قابل م یو مبدل تقو یسنگ

http://www.inojoom.ir/
http://www.inojoom.ir/
http://www.inojoom.ir/
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 آورد نور ره گاهی پا

http://www.rahavardnoor.ir 

ومطالب   کیبا گراف 1۳۸۷در سال  یآورد نور به طور جدفصلنامه ره  گاهیپا

هفتاد و دو شماره از    گاهی پا نیخود را آغاز نمود. تا به حال ا  تیفعال دیجد

در   دیشود ومطالب شماره جد  یبه روز م  کباریهر سه ماه   بایداده است که تقر یفصلنامه ره آوردنور را در خود جا

 .شودی م یآن بارگذار 

 شده است: لیتشک لیمتنوع ذ یفصلنامه ره آوردنور از بخشها تیسا

نگارش شده است را   ی اطالعات وعلوم اسالم   یرا که در موضوع فناور  یتواند مقاالتی بخش کاربر م  ن یدر ا  –

 استفاده کاربران قرار داده شده است. ی بخش برا نی از صد مقاله در ا شی. تا به حال بدیمطالعه نما

   یدر حوزه علوم اسالم  یبخش اخبار فناور •

 آن آگاه شود. اتی مطلع و از جزئ ی در حوزه علوم اسالم ITاخبار  نی تواند با آخر ی بخش کاربر م نیدرا  –

 آوردنور فصلنامه ره  یشماره بخش مقاالت هر  •

 ی ویبخش مقاالت آرش  •

http://www.rahavardnoor.ir/
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 :27ران ی ا یها کتابخانه یرساناطالع گاهی پا

www.lib.ir 

افزارهای متنوع در  کارگیری نرمهاى ایران، از به بررسی اجمالی امکانات کتابخانه

ها، با آنکه از نرم افزارهای  ها حکایت دارد؛ اما برخی از این کتابخانهاین کتابخانه

رسانى  قد پایگاه اطالع کنند، هنوز فامتداول ذخیره و بازیابی اطالعات استفاده می 

های اختصاصی  اند. اگر چه وجود پایگاه نویسی شده به اطالعات فهرست ،برای دسترسی مخاطبان خود از راه دور

های کوچک و بزرگ، مشکل دسترسی به منابع همان کتابخانه را کاهش داده است، اما  برای بعضی از کتابخانه 

 ختی دسترسی به این اطالعات، حل نشده باقی مانده است. ها و سچنان مشکل پراکندگی این پایگاه هم 

های مرتبط با آن  ای در حوزه کتابخانهافزارهای کتابخانهارائه خدمات متمرکز از سوی برخی تولیدکنندگان نرم

 ها شده است.افزار، به دلیل محدودیت در همان مجموعه و کندی دسترسى، عمال مانع از فراگیری آننرم

یار برای یافتن مشخصات یک کتاب و فقدان اطالع از محل نگهداری یک منبع کمیاب، با وجود صرف وقت بس

های عمومی و تخصصی متعدد در حوزه دانش های مختلف، از جمله مشکالتی است که بیشتر دانشجویان  کتابخانه

 و دانش پژوهان، آن را تجربه نموده اند. 

رسانی در عرصه کتاب و کتابخانه را هویدا نموده،  عات و اطالع بخشی اطال توجه به این نکات، ضرورت انسجام

با قابلیت   ریآید. طراحی پایگاهی فراگتالش برای حل این مشکالت، گامی بلند در تولید علم به شمار می 

دستیابی گسترده به منابع موجود در   درسزا ه های گوناگون، نقشی بسازی اطالعات غیر منسجم کتابخانهیکپارچه 

 

از سایت 2۷  الیب   . 

http://www.lib.ir/
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رسانی در باره کتاب و مراکز نگهداری آن در  شک، اطالع های مختلف در سراسر کشور خواهد داشت. بی کتابخانه

 سطح ملى، طالبان علم را در دستیابی به منابع مختلف، به خصوص منابع کمیاب، یاری خواهد رساند. 

های ایران در شبکه جهانی اینترنت برای دسترسی سریع  عات کتابخانهجای اطالتوجه به ضرورت ارائه یک  با

  جادیدر حد توان برای ا یاندازی »پایگاه اطالع رسانى کتابخانه های ایران«، تالشمحققان به این اطالعات، راه 

 . ستمناسب در مسیر دست یازیدن به اهداف یاد شده ا یبستر

علمی فرهنگی دارالحدیث، بر آن است که با ارائه این خدمت، قدمی مؤثر در دستیابی محققان به منابع  مؤسسه

های تخصصى، دانشگاهی و عمومی کشور و آشنایی  پژوهشی بردارد. دسترسی کاربران به اطالعات کتابخانه

ها مؤثرند، از  در شناخت کتابخانه که تی ها و عرضه مجموعه اطالعاها و خدمات مختلف آن ژوهان با کتابخانهدانش 

 رود.جمله اهداف این پایگاه به شمار می 

 :28ه یقائم یتال ی جی کتابخانه د 

https://www.ghbook.ir 

و  2۳۷۳اصفهان،به شماره ثبت :  هیقائم یاانه یرا قاتیموسسه تحق

 یمجوز از سازمان نظام صنف یو دارا 1۰۸6۰1۵2۰26:  یشناسه مل

هـ   1۳۸۷از سال   ۳1۰1۰22۳:  تیکشور به شماره عضو  یاانه یرا

  ی روز و شبانه انهخالص تی(، با فعالفی )قدس سره الشر یامام  هیحسن فق دیاهلل حاج ستی .ش تحت اشراف حضرت آ

 

ه .2۸ می ئ قا    از سایت 

https://www.ghbook.ir/
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آغاز   یو علم یفرهنگ ،یمذهب یهانه یخود را در زم تیحوزه و دانشگاه، فعال ختگانیاز نخبگان و فره  یگروه

 نموده است. 

 : نامهمرام 

در   یقاتیبه آثار و ابزار تحق نیمحقق یدسترس عیو تسر  لیتسه یاصفهان در راستا هیقائم یاانه یرا قاتیتحق موسسه

الوصول، و با  عرصه و منابع متعدد و صعب   نیمراکز فعال در ا  یپراکندگو با توجه به تعدد و  ،یحوزه علوم اسالم

در   ی طرح ی اجرا یبر مبنا ،یو فرد  یقوم ،یاسیس ،ی اعاجتم  اناتیو به دور از تعصبات و جر ی صرفا علم ینگاه

و سرشار   یغن  یاتا مجموعه  دینمای تالش م عه«یمراکز ش یتمام یاز سو  افتهیشده و انتشاردیآثار تول ت یریقالب » مد

به   یو عموم طبقات مردم ختگانیفره  یراهگشا برا یو مطالب و مباحث ن،یمتخصص یبرا  یاز کتب و مقاالت پژوهش

مندان قرار  ه عالق اریدر اخت گانی به صورت را یمجاز ی و در فضا  دیگوناگون تول یهامختلف و با فرمت  یهاان زب

 دهد.

 :اهداف

 السالم(هم یعل تیالب)کتاب اهلل و اهل  نیفرهنگ و معارف ناب ثقل بسط •

 ی نیتر مسائل دقیدق یخصوص جوانان نسبت به بررس ه عامه مردم ب  زهیانگ تیتقو •

 ها و ... انه یها، را همراه ، تبلت   یهامحتوا در تلفن ی مطالب ب ی سودمند به جا یکردن محتوا نی گزیجا •

 نشجو طالب و دا نیبه محقق یدهس یسرو •

 مطالعه  ی فرهنگ عموم گسترش •

  یآن در فضا   گان ینمودن آثار خود ونشر را یتالیج ید یبرا  نیانتشارات و مؤلف  قیجهت تشو یساز نهیزم •

 .یمجاز
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 29: یکتابخانه مل یتال ی جی کتابخانه د 

http://www.nlai.ir 

  یاسالم   یجمهور یکتابخانه ملطبق اساسنامه سازمان اسناد و  

 ی و خدمات  یپژوهش  ،یآموزش  یا موسسه  یکتابخانه مل  ران،یا

 را برعهده دارد.  ریز  فیکتابخانه وظا  ف،ی تعر نی ا  یاست. در راستا

 است:  ریو حفظ منابع با مشخصات ز یخود، ملزم به گردآور  یقانون  فیبراساس وظا ی : کتابخانه ملیگردآور

جزوه، خبرنامه،  ه،ی مکتوب منتشر شده در داخل کشور، اعم از کتاب، نشر ریآثار مکتوب و غ یتمام •

 آن  ریو نظا یتالیج یمدارک د ،یریو تصو  یصوت  یپوستر، نقشه، نوارها 

  ژهیوبه  یفارس  ریغ یهابه زبان  یو اسالم  یرانیدر حوزه مطالعات ا رانی منتشر شده در خارج از ا آثار •

 یآثار منتشر شده به زبان فارس هیکل نیچنو هم  ی و عرب یسیانگل

 یو عرب  یسیانگل ژهیبه و یفارس  ریغ  یهامرجع و معتبر در موضوعات گوناگون به زبان  منابع •

  یسینوده یو چک یساز هی نما ،یبندرده   ،یسینوچون فهرست یگوناگون یکارها فه،یوظ  نیا  ی: در اجرا یسازمانده

 شود.ی انجام م یالمللن ی ب یمنطبق با استانداردها

 ها شدند.کتاب  ی( براپایاز انتشار )ف  شیپ یسینوناشران ملزم به فهرست  ه یکل 1۳۷۷سال  از

 

ملی 2۹ ه  ن ابخا از سایت کت  .   

http://www.nlai.ir/
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  یالمللن ی شماره استاندارد ب زی)شاپا( و ن ندهایایپ یالملل نی شماره استاندارد ب صیدار تخصکتابخانه عهده  ن،یبر ا  عالوه 

 است.   انیا )شابکا( به متقاضهکتابخانه

 است:  ریحوزه به قرار ز  نی در ا ی کتابخانه مل یهات یاطالعات: رئوس فعال  اشاعه

 . به مراجعان یرساناطالع  نهی خدمات گوناگون در زم ارائه •

  ،یخط  یهانسخه  ،یرسانو اطالع  یچون کتابدار  ی از منابع در موضوعات یاگسترده  فیط انتشار •

ها و مباحث  کتابخانه یالزم برا   یو ارائه ابزارها و استانداردها  یشناساسالم ،یشناسران یها، ایکتابشناس

 .مربوطه

و لوح   یدر قالب چاپ ران«یا  یمل  هیو »نما ران«یا  یمل  ی»کتابشناس یهامهم به نام  ی دو بانک اطالعات عرضه •

 فشرده  

  یکه کتابخانه مل  یانواع منابع و آثار یو عرضه اطالعات کتابشناخت یکتابخانه مل ینترنتیا  ت یسا یانداز راه  •

 نموده است. یسازمانده  یبه نحو

کشور انجام   یعلم اطالعات و دانش شناس یهاتیبه منظور اعتال و بهبود فعال  ی: پژوهش در کتابخانه ملپژوهش

 است: ریآن به شرح ز  یپژوهش  ی هاتیاز فعال ی. برخردیگیم

  یبه صورت استانداردها  یرسانها و مراکز اطالع انواع کتابخانه ی الزم برا یاها و استانداردها راهنم  نیتدو •

مدارس،   ی هاکتابخانه یاستانداردها  ،یتخصص یهاکتابخانه  یاستانداردها ،یدانشگاه  یهاکتابخانه

 .  آنو مانند  رانیا  یهاکتابخانه ی زندان، راهنما یهاکتابخانه  یاستانداردها

 یشناسعلم اطالعات و دانش یهاتیفعال  لیتسه یابزار و منابع الزم برا   فیو تال نی و تدو دآوردنیپد •

نامه سه زبانه اصفا،  اصطالح  ر،یفهرست مستند مشاه ،یفارس یموضوع یسرعنوان ها نی کشور مانند تدو
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فلسفه، حقوق و   سالم،ا  ران،یا  خ یو تار اتیمربوط به زبان، ادب یبند)رده  یبندگسترش رده  ران،یمارک ا

 .  ییو یکنگره و د یبند( در دو رده رانیا رینظا

 یشناسکه در حوزه علم اطالعات و دانش  ییهااز پژوهش  تیو حما یادیو بن یکاربرد  یهاپژوهش  انجام •

به اجرا   یپژوهش  یدر شورا  بیپس از تصو یپژوهش  یهاطرح  ن ی. ایشناسو اسالم  یشناسران یو ا

 . دیآی درم

سازمان،   یپژوهش یفهیو وظ تیماه لیبه دل رد،یگی ذکر شده که در بخش پژوهش صورت م ی هاتیبر فعال عالوه 

 . ردیپذی صورت م یپژوهش  یهاتیفعال زین گرید یهادر بخش 

 :30انیتب یتال ی جی کتابخانه د 

https://library.tebyan.net 

  یکیو عصر اطالعات الکترون ی تکنولوژ شرفتیامروزه پ

  ژهی و ی گاهیجا یتالیج ید  یهااست تا کتابخانه دهیموجب گرد

که هر   یگاه یجا؛ کنند دایپ یشناسرا در علم اطالعات و دانش 

»دسترسى محلى« به   تی آن افزوده و استقبال از آن دوچندان شده است. توسعه دسترسى از وضع تیروز بر محبوب

  ی سازره یدر پردازش و ذخ عیسر  یهاشرفتیپ ،یو مکان ی مال یهانه یدر هز ییجو»دسترسى جهانى«، صرفه تیضعو

کنندگان، از جمله  تر به پژوهشگران و استفادهی ربردو کا  شتریو ارائه خدمات ب ،یارتباط  یهای اطالعات و فناور 

 

یان ۳۰ ب ت ه  ن ابخا از سایت کت  .   

https://library.tebyan.net/


 پژوهش آنالین 

1۵2 

 

 نىیبشیتوان پمى  تیکنند و با قاطعی م انیرا نما یتالیج ی د یهاظهور و رشد کتابخانه تیهستند که اهم  ییهای ژگیو

 .ابدیی تداوم م  شترىیتحوالت با سرعت و دامنه ب نی کرد که ا

و   یالملل نی ب یاستاندارها  یخود توانسته ضمن ارتقا تیدهه از فعال کیامروز با گذشت  انی تب یتالیج ید کتابخانه

منبع  1۰۰.۰۰۰از  شی به ب یس یو انگل یعرب  ،یخود را در سه زبان فارس گانیخدمات به کاربران، منابع را  یارتقا

  زیو ن ی المللن یمنابع براساس استاندارد ب ی سینوبه فهرست توانی کتابخانه م نی برجسته ا یهای ژگ یو گری برساند. از د

  یبرا یو عرب یسی، انگل یبه سه زبان فارس «یفرهنگى فارسى»اصفا« و »علوم اسالم یهانامهاستفاده از اصطالح 

 منابع اشاره کرد.  یموضوع یبنددسته

ها براساس استانداردها  گاه یپا ریبا سا تایو تبادل متاد قیتطب  تیقابل ،یمل  یمحتوا ومیکنسرس گاهیاتصال به پا نیهمچن

 یتالیج یبرجسته کتابخانه د یهای ژگیو گریاز د   یو موضوع ریمستند مشاه قی مدارک مرتبط از طر نیو حرکت ب

 است. انیتب

توان به » پرسش از  یم شودی به کاربران ارائه م انیتب یتالیج یکه در کتابخانه د  ی خدمات نیتراز مهم  نیهمچن

منبع توسط کاربر«، » مرور   ی »نقدو بررس «،یبردار ادداشتیو   یبردارش ی »ارسال منابع توسط کاربران«، »فکتابدار«، 

منابع   یو سازمانده  ت یریمد  یهاتیبا قابل یشخص کتابخانهمنابع با کاربران«، » یگذار منابع«، » اشتراک  ییالفبا

 اشاره کرد. زیو مورد عالقه« ن یارسال

گرا صورت واکنش ه اکنون صفحه آن ببوده و هم  ی وب قابل دسترس یشبکه جهان  قی از طر یجتالید کتابخانه

(responsiveطراح )از جمله تلفن همراه، تبلت، و    یارتباط لی انواع وسا  قیاست تا کاربران از طر  دهیگرد  ی

 .ندیخدمات و منابع کتابخانه استفاده نما زا  یراحتههوشمند بتوانند ب   یهاون یزیتلو
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 : یآستان قدس رضو یتال ی جی کتابخانه د 

https://digital.aqr.ir 

 

 :31ات یادب یکتابخانه مجاز

https://eliteraturebook.com 

  استیبه ر  تیالبدر موسسه آل  1۳۷6در سال  اتیادب یکتابخانه تخصص

  قدریعزه(، وابسته به دفتر مرجع عال  دی)ز یشهرستان نیوالمسلماالسالم حجت

 افتتاح شد. یستانیس اهلل ت یحضرت آ

پژوهشگران حوزه   یپاسخگو هی شماره نشر ۸6۰۰هزار جلد کتاب و  ۸۰سال اکنون با حدود  2۰کتابخانه پس از  ن یا

 رینظکشور کم  یهاکتابخانه انیدر م اتیدانشگاه است و از نظر شمارگان کتاب و نشر  دیو اسات انیوو دانشج  اتیادب

 است.

  ی است و استانداردها یفارس  ی موضوع یهااما بر اساس سرعنوان ،یکتابخانه به روش سنت یبندموضوع 

 شده است.  تی انه رعاها در کتابخ کتاب یسنت یبندرده   ستمیدر س یفارس اتیزبان و ادب یِبندموضوع 

 

یات ۳1 دب ا ه مجازی  ن ابخا از سایت کت  .   

https://digital.aqr.ir/
https://eliteraturebook.com/
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 اتیادب یکتابخانه تخصص  یهای ژگیزمان ممکن از و  نیترع ی چاپ در سرتازه  ی منابع ادب هیروز کتاب و تهبه  دیخر

روز و  منابع به  _ دو نی در دستور کار خود داشته است و ا زیرا ن یم یمنابع قد ه یکتابخانه همواره ته تیریمد زیاست. ن

 . شودی م  هیته اتیادب ید به صورت مستمر در کتابخانه تخصصی و جد میقد  یادوار   ات نشری همراه به  _ منابع کهن

و   ابینا کهبل اب،یو کم یم یقد اتیکتابخانه است. نشر  نیوجوه برجسته ا  گریاز د اتیکتابخانه ادب اتینشر ویآرش

 . شیکتابخانه موجود است و البته همچنان در حال افزا  ویدر آرش یاریبس ی هاو گاهنامه  یادب  یهاجنگ

اما در حال انجام   ،یسختکتابخانه است که اگرچه به  ی هاتیفعال گر یاز د اتیحوزه ادب یهانامهان یپا هیتههمچنین 

 به مخزن کتابخانه اضافه شود. زیمنابع ن گونهن یاست تا ا 

 و ممتاز است.  گانه یدر کشور   اتیادب یوزبودن، کتابخانه تخصصرمنابع و به  یگفت به لحاظ غنا  توانیم

 گسترش داده است.  یمجاز یخود را در فضا یهاتیفعال 1۳۹۰از سال  اتیادب یتخصص کتابخانه

را به    یفردخدمات منحصربه ی با سه بخش اصل WWW.literaturlib.com یکتابخانه با نشان تیسا

 :دهدی پژوهشگران ارائه م

  یبا روش اتیتازه حوزه ادب اتیها و نشربخش هر روز کتاب نی کتاب است. در ا یهاتازه  یاول معرف  بخش

فهرست   دیتوانی م هایمعرف  ن یکلمه است. در ا 11۰۰تا   ۷۰۰حدود  ی. هر معرفشودی م ی استاندارد خالصه و معرف

هر کتاب شما را    لیذ یهادواژه یکل نید. همچنیبخوان زیاز صفحات کتاب را ن یو تنها بخش دینیبب لیکتاب را با تفص

منابع همسان با کتاب مدنظرتان   گر یو سربرگ منابع مشابه شما را با د کندی م ییراهنما  ازتانیمنابع مورد ن افتنی  یبرا

 .ات یحوزه ادب کتاب در یهااست در تازه  یمجاز  یبخش تورق  نی . در واقع اکندیآشنا م
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که به لحاظ حقوق مؤلف    اتیادب یبخش آن دسته از منابع مطالعات نیاست. در ا  اتیادب یدوم کتابخانه مجاز قسمت

  تیبخش از سا نیدر ا  ی. درختواره موضوعردیگی پژوهشگران قرار م  اریندارند، به صورت تمام متن در اخت یمشکل

  از ین ژهیوپژوهشگران، به  ازیاز ن  یادیز  بخشگفت که  توانی کننده است. ممنابع کمک ترکردناب یدست یبرا

  مجازی کتابخانه–  تیبخش از سا  نی ندارند، در ا اتیرشته ادب  یبه منابع اصل  یدسترس  یلیکه به هر دل یکسان

 شده است.  نیتأم -اتیادب

را   اتیبع کتابخانه ادببخش مراجعه و منا نی به ا توانندی سوم جستجو در منابع کتابخانه است. پژوهشگران م  بخش

 به حضور در کتابخانه جستجو کنند. ازیبدون ن

داشته   یترتا پژوهش آسان  کندی کمک م اتیتا حد امکان به محققان و پژوهشگران حوزه ادب اتیادب کتابخانه

تمام کتاب، در صورت نداشتن منع   ایاز صفحات کتاب  یبه قسمت یپژوهشگر  ازیدر صورت ن نکه یباشند. ازجمله ا

 . ردیگی پژوهشگر قرار م اریآن در اخت لی کتاب اسکن شده و فا  ،یقانون

 :32یاسالم غاتیدفتر تبل یتال ی جی کتابخانه د 

http://dl.islamicdoc.org 

اطالعات و مدارک   تیر یزیر نظر پژوهشکده مد ،یتالیج یکتابخانه د

 است.  دهیگرد سیتأس 1۳۹1وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در سال   یاسالم

 

از سایت  ۳2 د .  ه  ن ابخا ل ی ج ی کت ا ل   ی ت ب ت  ی اسالم   غات ی دفتر 

http://dl.islamicdoc.org/
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و طالب   انیکاربرد دارد و اکثر مخاطبان آن را دانشجو ی علوم اسالم یهارشته  ه یدر کل یتالیج یکتابخانه د ن یا

 .دهندیم لیتشک

هزار   2۰سراسر کشور است که بالغ بر  هیعلم یهاحوزه   یهانامهان یپا نهیدر زم یتالیج ی خانه دکتاب نیترو جامع  نیاول

 ساخته است.  ریپذرا دسترس  هیعلم یهانامه حوزه انیپا یشناختکتاب

 :33یبروجرد  یاهلل العظم تی کتابخانه آ

http://www.blib.ir 

محترم کتابخانه و   یبه منظور رفاه حال پژوهشگران و اعضا

مختلف کتابخانه   یهاگاه یبه پا یدر دسترس لیتسه نیهمچن

کتابخانه امکان   نی ا ،یو پژوهش  یمراکز علم تالیج ید

 خود فراهم نموده است. تیسارا در وب  هاگاه ی پا نیاز ا  ی به برخ یدسترس

کتابخانه  یشبکه داخل  ایکتابخانه  ی اطالعات یهابانک  قی توانند از طری خدمات م  نی استفاده از ا یمحترم برا  یاعضا 

 شوند. تالیج یکتابخانه مراجعه نموده و وارد بخش کتابخانه د تیخود، ابتدا به سا یشخص ی هاستمیس ی بر رو

و معتبر فراهم شده است که با   دیمف گاهیپا نیو چند یتالیج یبه  منابع کتابخانه د میمستق یبخش دسترس نیا  در

  گاهیاز خدمات پا  یمربوطه شده و به راحت تیوارد درگاه سا میتوان به طور مستقیم ها،گاه یانتخاب هر کدام از پا

 . دیبهرمند گرد

 

از سایت  ۳۳ آ .  ه  ن ابخا عظم   ت ی کت ل ا  ی بروجرد   ی اهلل 

http://www.blib.ir/
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از   شیکتابخانه با امکان مشاهده ب طیاز مح در خارج   یبروجرد  یاهلل العظم تیآ یتالیج یبه کتابخانه د یدسترس

 است.  ریپذو کلمه عبور، امکان  ی به نام کاربر ازیبدون ن ،یتالیج یمنبع د  کصدهزاری

 :ی قابل دسترسیهاکتابخانه

 خ یتار یتخصص کتابخانه، و مذاهب انیدانشگاه اد  یتخصص کتابخانه، )ره( یزد ی یحائر  یاهلل العظمتیکتابخانه آ

دفتر   تالیج ید کتابخانه، یو علوم قرآن ریتفس ینخصص کتابخانه، فقه و اصول یتخصص کتابخانه، رانیاسالم و ا

، نور تالیج ید کتابخانه، نور  یمجالت تخصص گاهیپا، ی علوم و فناور   یرساناطالع  یمنطقه ا  مرکز، یاسالم غاتیتبل

خطی کتابخانه، چاپ سنگی، چاپ سربی، کتب مرجع التین،  منبع اطالعاتی اعم نسخ   ۴۵۰۰۰، الفبا یمجاز کتابخانه

عنوان نسخه   ۹۰۰۰، عنوان نسخه خطی  ۷۳۰۰، سازیهای حوزوی و دانشگاهی و نشریات کتابخانه دیجیتالنامهپایان

  نویسیالمعارف التین فهرستعنوان دایره 1۰۰، چاپ سنگی و سربی

 دانشگاه اصفهان 

 https://lib.ui.ac.ir/DL/Search 

 استفاده از منابع دیجیتال برای عموم آزاد است 

 این دانشگاه لینک نورالیب . نورمگز و... را جهت دسترسی قرار داده و منابع مستقل ندارد . 
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 : 34کتابخانه دیجیتالی دید 

http://www.did.ir 

بر وب در حوزه   یمبتن یتالیج یکتابخانه د د؛ید

  یالمللنیب قاتیموسسه مطالعات و تحق تیکتابخانه با حما نی. اباشدی م  «یاسیو علوم س المللن ی»امور ب یتخصص

 است.  افته یتوسعه  باشدی م المللن یمربوط به امور ب یهاپژوهش  نهیو فعال در زم یردولتیغ  یاتهران، که موسسه 

  شمندان،یتعامل اند  یبرا  ییپرشتاب اطالعات و مجرا  انیجر یسوبه  یاچه یدر  جادیبا هدف ا دید یتالیج ید کتابخانه

  هی و اشاعه کل یدهسازمان ،یالذکر به گردآور فوق  یعالقمندان به حوزه تخصص ه یو کل انیمتخصصان، دانشجو

 .پردازدیباشند، می موردنظر م نهیدر زم یو علم دیاطالعات مف  یکه دارا  ی مدارک

 

 اهداف 

پژوهشگران، محققان و  شمندان،یبه اند یرسانجامع و هوشمند جهت ارائه خدمات اطالع یستمیس جادی. ا1

 مندان.عالقه   گریآموزان و ددانش  ان،یکارشناسان، دانشجو

 مورد نظر  یهانهیدر زم یرسانخدمات مربوط به امور اطالع  ریبه اطالعات و ارائه سا  یدر دسترس لی. تسه2

 امکانات  نیوقت و با کمترجا و همه . ارائه خدمات با شعار از همه۳

 باال تیفیک تایبا سرعت، دقت و نها املل،ن یدر امور ب یصورت تخصصبه  ی. ارائه خدمات گوناگون اطالعات۴

 

از سایت دید ۳۴  .   

http://www.did.ir/
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 ی و به زبان فارس  یتالیج ی صورت د به  للالمن یدر امور ب  ینامه تخصصاصطالح  هی. ته۵

 صورت هوشمنداطالعات به  شرفتهیساده و پ یجستجو یابزارها  جادی. ا6

کاربران خود فراهم   ی و چهار ساعته به هزاران مدرک را در سراسر سال برا ستیو آسان ب عی سر ی امکان دسترس دید

مدارک، مقاالت و   ن یاز ا ی داده خواهد شد، بخش قابل توجه ح یتوض د یگونه که در بخش منابع د. همان وردآیم

مندان  ه شده و در دسترس عالق  یسینوده یچک  یسبه زبان فار یباشند که همگیم ایمختلف دن یهاانتشارات به زبان 

 اند.قرار گرفته 

  ی اسیو علوم س المللن ی امور ب نهیدر زم دیاطالعات مف یکه دارا  یانواع مدارک ی و سامانده  یبه گردآور  دید

چون،   یکه شامل موارد  شودی ارائه م دید یتالیج ینوع مدرک توسط کتابخانه د 22. بالغ بر پردازدی م باشندیم

مصاحبه، نقشه،   نامه،انیو مراکز، گزارش، پا اهسازمان  ها،تیو پژوهش، شخص قیتحق ،یخبر لیکتاب، مقاله، تحل

 .باشدیم  رهیو غ شیهما  ،ینقد و بررس

 اند از: عبارت   دهدیاطالعات مورد استفاده قرار م  دیو تول ه یجهت ته دید یتالیج ی که کتابخانه د یاطالعات منابع

 .نترنتیمعتبر و در دسترس موجود در شبکه ا  داتیو تول ی اطالعات محصوالت •

 و جهان  رانیا یقاتیو تحق یموسسات مطالعات یاطالعات  یهابانک •

 و موسسه تهران  دید یتالیج یشده در خود کتابخانه د دیتول ی اطالعات محصوالت •

 ی و خارج  یداخل اتینشر •

 ی و خارج  یداخل یهاکتاب •



 پژوهش آنالین 

16۰ 

 

 کتابخانه دیجیتالی معارف اهل بیت : 

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/home 

کل ، 1۸۴۴۸ ها:کل مقاله، 2۵۸۸۰ کل منابع:

، 2۳۵۷۵ کل موضوعات:، ، ۵۹6۹ ها:کتاب

 نسخه 12۹۵های خطی : کتاب،  1۷۳۸۸فایل صوتی  : 

 :عهیش یکیالکترونکتابخانه 

https://ebookshia.com 

 

 : 35ینیآستان قدس حس  یتال ی جی کتابخانه د 

http://imamhussain-lib.com 

 

مقدس و مطهر   ح یو پر برکت ضر یپرتو نوران  ریو در ز  یروحان ییدر فضا ینیآستان قدس حس یکتابخانه عموم

خود توانسته است   یو معرفت یپربار و متنوع علم یهانهیالسالم با گنج ه یعل ن یحضرت امام حس دانیسرور وساالر شه

 پژوهان آماده سازد. و دانش  انیدانشجو ی را برا  نیآرام و دلنش یطیمح 

 

از سایت ۳۵ د   .  ه  ن ابخا ل ی ج ی کت ا قدس حس   ی ت  ی ن ی آستان 

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/home/
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resources/collection/4/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%8A---manuscripts
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resources/collection/4/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%8A---manuscripts
https://ebookshia.com/
http://imamhussain-lib.com/
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های زیر به ارائه  شب در بخش ۹عد از ظهر و تا ساعت ب2صبح تا  ۷کتابخانه در دو شیفت کاری از ساعت  ن یا

 خدمات می پردازد.

 . سالن مطالعه و امانت کتاب به صورت قفسه باز.1

 . یو پزشک ی. سالن مطالعه و منابع دانشگاه2

 . سالن سمعی و بصری.۳

 .نترنتیو ا یرسان. سالن اطالع ۴

 . اتاق مطالعه و گردش کتاب خاص کودکان و نوجوانان.۵

 دارالمخطوطات. ی. واحد تخصص6

 .یخط  یهانسخه  میترم یتخصص شگاه ی. آزما۷

 . یخط یهاکتب و نسخه قی. واحد تحق۸

 کتب. یسینو. واحد فهرست ۹

 .فات یو تشر ی. روابط عموم 1۰
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 :36عه یش ثی کتابخانه احاد 

http://www.hadithlib.com 

و به   ستین یوابسته به سازمان، ارگان و نهاد  عهیش ثیکتابخانه احاد گاهیپا

 شود.  یاداره م   یصورت شخص

است که بتواند با روش   دیباشد و ام یالسالم مهم یعل تیباهل  یو کالم نوران  ثیارائه احاد گاه،یپا نی ا ی اصل  هدف

 السالم را در دسترس همگان قرار دهد.هم یعل تیباهل  اتیروا  بایز  ی روز و به شکله و ب  نینو

 :37واشنگتن یاسالم ماتیمرکز تعل

http://ketaab.iec-md.org 

شده   ل یبزرگ تبد ی ابه مجموعه ج یبه تدر د،ینذر ساده آغاز گرد کی قبل به عنوان  یاند  آنچه که هشت سال و

  نی صفحات ا  یخاص طراح وه ی. شاستا ر یعصمت و طهارت )ع( را ماهانه پذ تی باست که هزاران عاشق اهل 

به کتب   یمنابع دسترس نیتری صل از ا  یکیکاربران، آن را به   ی و سهولت دسترس یبر آسان  یمبتن نیکتابخانه آنال

هستند که جهت مطالعه و    یزبان  یلمانان فارس مس  نیکتابخانه آنال نی ا  ینموده است. هدف اصل لیتبد  یعیمتنوع ش

وجه بر   چ ی. ما به هستندی ها نآن  هیمختلف قادر به ته لی را دارند و به دال یعیبه منابع پربار ش یبه دسترس ازین قیتحق

  ن یو از ا میریبگ  دهیمولفان و ناشران آثار را ناد یمعنو قتا حقو میستیآن ن

 

از سایت ۳6 احاد   .  ه  ن ابخا  عه ی ش   ث ی کت

از سایت  ۳۷ عل .  ت    واشنگتن   ی اسالم   مات ی مرکز 

http://www.hadithlib.com/
http://ketaab.iec-md.org/
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  ا یمولف و  تی. در صورت عدم رضامیرا جلب کن شانیا  تیرضا  میتا بتوان م یاگرفتهمان را به کار  رو حداکثر توان 

 گردد.ی آن کتاب از دسترس خارج م ،یناشر هر کتاب

 :38صنعتی شریف کتابخانه مرکزی دانشگاه 

http://library.sharif.ir/home 

علوم و     نهیکشور در زم  یدانشگاه  یهاکتابخانه   نیتری از غن  یک ی فیشر یدانشگاه صنعت یکتابخانه  مرکز

فعالیت خود را آغاز کرد و  در حال حاضر کتابخانه  ،همزمان با تاسیس دانشگاه 1۳۴۴است که  در سال    یمهندس

 طبقه قرار دارد.  6دانشگاه و در  یمالمتر مربع درضلع ش 6۰۰۰مرکزی در ساختمان دکتر مجتهدی به مساحت 

منابع، خدمات نوین   یسفارشات، سازمانده ،یامورمال ت،یر یمختلف شامل مد یها و واحدهابخش  یدارا  کتابخانه

مدرک،   نیو تام یرسانها، امانت ، اطالع نامهان یپا ،یدار یو شن یدار یمنابع پژوهشی و آموزشی، گنجینه اسناد، د

 است.   یاطالعات و مشاوره اطالعات علم ی مرجع، فناور

کتابخانه) کتابخانه 2و در حال حاضر     وستندیپ یطبق طرح ادغام به کتابخانه مرکز  یادانشکده  یهاکتابخانه

به ارائه   یکتابخانه مرکز  رنظریدانشکده ریاضی: کتابخانه پروفسور مریم میرزاخانی و کتابخانه دانشکده فیزیک( ز

 آنان را بر عهده دارد.   ی و سفارش، سازمانده  هیته فهیوظ یپردازند و کتابخانه مرکزی م  یخدمات کتابدار 

 .باشدصفحه اول می  2۰ها و فقط نامهدسترسی برای عموم فقط راجع به پایان 

   .ای دارند و قابلیت تفاهم در جهت دسترسی برای عموم طالب وجود داردقراردادهای بین کتابخانه

 

از سایت  ۳۸ ه مرکز .  ن ابخا عت   ی کت ه صن نشگا    ف ی شر   ی دا
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  انیکه توسط دانشجو  ی ارشد و دکتر یدر مقاطع کارشناس ینامه فارس ان یهزار عنوان پا 1۵از  شیدر این بخش ب

  یم  یپروکوئست  به طور متمرکز  نگهدار نیالت یکینامه الکترونان یعنوان پا ۵۰۰از شی انجام شده است و ب فیشر

 شود. 

به کلمه عبور از   ازیافزار کتابخانه بدون نرم ن قی توان از طری ها منامهان یگیری از اطالعات پادسترسی و بهره  یبرا

گیرد. تحویل ها در بخش انجام می نامهان یشوند و  مطالعه پاجستجو کرد. منابع این بخش  امانت داده نمی  نترنتیا

 کارشناسی ارشد و دکترا الزامی است. مقاطعنامه از سوی دانش آموختگان یک نسخه پایان 

 http://lib.uok.ac.ir کتابخانه آذرسا:

در حوزه   یرسانبا هدف خدمت  1۳6۷آذرخش در سال “شرکت پارس

شرکت همواره با تمرکز بر   ن ی. ا دیگرد سیتاس رسانیو اطالع  یکتابدار

  یهای ه استفاده از فناور ها را ب آن   ،یویو آرش اسنادی مراکز و هاکتابخانه  ازیمورد ن یکاربرد یهاستم یس یطراح

 یبانیو پشت تیفیک ،یکرده و تالش نموده نوآور بیبه کارشان ترغ دنیبخش عتتر کردن و سرساده  یبرا  دتر،یجد

  نی و منطبق با آخر شرفتهیپ افزارهایو ارائه نرم  دیخود قرار دهد، تا بتواند با تول یهارا سرلوحه اقدامات و برنامه 

  یکشور، عامل یاطالعات اکزمر و هاکتابخانه ونیو اتوماس تیتقو ز،یضمن تجه ،یکی تکنولوژ نی نو آوردهای دست

  یکتابخانه مل ونیمهم، در گسترش فرهنگ و پژوهش در جامعه را فراهم آورد. عرضه محصول استاندارد اتوماس

ابخانه، موزه و مرکز اسناد “آذرسا” در کت کپارچهی“رسا” و استقرار راهکار  یبا نام تجار رانیا  یاسالم یجمهور 

http://lib.uok.ac.ir/
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کشور   یبه جامعه فرهنگ  یرسانآذرخش در حوزه خدمات پارس  یستاوردهاد نیتراز مهم  ،یاسالم  یمجلس شورا

 ۳۹است.”

 :40نی کتابخانه آنال

http://infoketab.ir 

و   یتخصص یهانهیسامانه ارائه کتاب و محتوا در زم  نی ا  یاز طراح ی هدف اصل

و راحت   عی سر ی.امروزه دسترسباشدی مختلف م یها و کاربردها در رشته  یعموم

کتابخانه  ن یدر ا لیدل نیبه هم ؛ما دارد یدر زندگ  یبه کتاب و اطالعات نقش اساس

به اطالعات   یدسترس نهیسامانه در هز نیبا استفاده از ا  د یتا شما بتوان میکتاب ارزشمند قرار داد یاد یز  اریتعداد بس

و   تیکار با سا یبرا ،سهولت کار شما کاربران ی.برا دیینما ییجومختلف صرفه  ی هانه یدر زم یروز و آموزشبه

  ه به شما داد یحساب کاربر یسازو فعال  ت یجهت عضو یحاتیتوض تیسا یراهنما در باال  یمنو  ریدر ز تیعضو

  قیمحتوا مورد نظر خود را از طر  ایخاص موضوع  ی به محتوا  ازیدر صورت ن دیتوانی شما م نیهمچن .شده است

مورد   ی ما در اسرع وقت محتوا تا د یبه ما اطالع ده از بخش تماس ای(  تیدر سا تی )بعد از عضو  نگیکتیبخش ت

 .می قرار ده تینظر شما را در سا

 

از سایت  ۳۹ ه آذرسا .  ن ابخا    کت

از سایت  ۴۰ ه آنال .  ن ابخا    ن ی کت

http://infoketab.ir/
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 :ینی آو دیشه تی سا

https://www.aviny.com 

 

 

 :41عهیش  ثی حد یاطالع رسان گاهی پا

http://hadith.net 

  ج یو ترو ثیاحاد یمؤسسه علمى ـ فرهنگى دار الحدیث در جهت سامانده 

پژوهى در جهان  به عنوان نخستین مجموعه مستقل حدیث  یثیمعارف حد

کند. این مؤسسه در  تشیّع، درباره حدیث و مسائل مربوط به آن، فعالیت مى 

( در شهر قم، با پیام مقام هایاهلل عل  مش، در زادرروز فرخنده فاطمه زهرا )سال 1۳۷۴و دوم آبان سال   ستیتاریخ ب

طور رسمى آغاز به  به  ثی دارالحد قاتیشهرى با نام مرکز تحقد محمدى رى محمّ معظم رهبرى و مدیریت آیة اللّه 

 کار کرد.

( تشکیل شده است. معاونت فرهنگى و  یمؤسسه از دو رکن اصلى پژوهشگاه و دانشگاه )در قم و شهر ر  این 

و  هاش ی هما یرخانهیدب ث،ی حد یکتابخانة تخصص ،یمخطوطات اسالم ی المللنیالملل، مرکز بارتباطات و امور بین 

 هاى مؤسسه است. سازمان چاپ و نشر، از دیگر بخش

 

نت ۴1 از سایت حدیث   .   

https://www.aviny.com/
http://hadith.net/
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 مؤسسه:  یهابا بخش  ییآشنا

 السالم( هم ی)عل ثی . پژوهشگاه قرآن وحدکی 

 شده است: لیاز سه پژوهشکده تشک ث یقرآن و حد پژوهشگاه

 . پژوهشکده علوم و معارف حدیث 1 

 کند: پژوهشکده، در جهت تحقق اهداف زیر فعالیت مى  این 

 معارف.  یهادر عرصه  ثیمند از قرآن و حدنظام ی ریگبهره  یها و الگوهارشد و گسترش روش  جاد،یـ ا الف

 .یو کاربرد  یآثار علم  دیالسالم( و تولهم ی)عل تیباهل   یـ گسترش پژوهش در مجموعه معارف نوران ب

 ی نیفهم معارف د یرسانروز السالم( و به هم ی)عل تی باهل  ثین معارف قرآن و احاد کرد یو همگان ج یـ ترو ج

 السالم هم یبیت علاهل  ری. پژوهشکده تفس2 

  هیبر پا ی قرآن یهاو گسترش پژوهش  میقران کر ریالسالم در تفسهم یعل تیباهل  ثیمند از احادمنظور استفاده نظام  به

 سیق تاس 1۴۳۳در آستانه ماه رمضان  1۳۹1السالم در سال هم یعل تیباهل  ری، پژوهشکده تفس تیباهل   یهاآموزه 

 شد.

 پژوهشکده عبارت است از :  ن یاز اهداف ا یبرخ

 . مند از آننظام  یریگبهره   یالسالم و گسترش راهکارها و الگوها هم یعل تیبو جامع اهل  ی ریبه روش تفس یابی. دست1

 .السالمهم یعل تیباهل   یریتفس وهیپژوهشگران توانمند و آگاه به ش تی. ترب2
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 . یزندگ  و یگوناگون علم  یهاالسالم در عرصه هم یعل ت یباهل  یریتفس ی هااز آموز ه  یریگکردن بهره  ی. همگان۳

 السالم( هم یبیت )علاهل  . پژوهشکده کالم ۳ـ  1

السالم( است در جهان امروز  هم ی معصومان )عل ثیکه متّخذ از احاد ی اعتقادات  ژهیبه و یبه مباحث اعتقاد پرداختن

  فرهنگی – یمؤسسه علم یرسالت برا   کیالسالم( هم ی )عل تیباهل   یکالم یهادگاه ی د نییضرورت است و تب کی

 شد.  یانداز مؤسسه راه  ن ی( در ا سالمالهم ی)عل تیبکالم اهل  یمنظور پژوهشکده  ن ی. به همثیدارالحد 

 پژوهشکده عبارت است از :  ن یاز اهداف ا یبرخ

هاى حدیث  السالم( )با تأکید بر پژوهش هم یبیت )علهاى مرتبط با کالم اهل. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه  1

 محور(؛

  ،و آله( هی علاهلل  ی)صل امبریهاى اعتقادى و فکرى با تأکید بر روش پیابى و حل مسائل و مشکالت در زمینه . مسأله  2

 السالم( در پاسخگویى به مسائل فکرى جامعه؛هم یبیت )علاهل 

 هاى پژوهشى؛ ها از طریق فعالیتهاى وابسته و ارتقاى سطح علمى در این رشته. تأسیس و تغذیه علمى رشته ۳

 42شهی باشگاه اند

http://www.bashgah.net 

 

 . از سایت باشگاه نت  ۴2

http://www.bashgah.net/
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روز در حال  است که روزبه  ی مختلف علوم انسان یهاشده از حوزه  یبنددسته  یگاه یپا شه، یدانشنامه باشگاه اند

به   دیتوانی کرد و م دیاز آن حوزه را مشاهده خواه گری د یهاگسترده شدن است. با ورود به هر عنوان، شاخه 

 .دیداشته باش یها دسترسبخش کیبه مطالب به تفک تری صورت جزئ 

 43رانی اسالم و ا خ ی کتابخانه تار

http://www.historyLib.com 

که در   یمبرم ازیقم و احساس ن هیدر حوزه علم یخ یتار یهانه یخالء پژوهش در زم

بر دو   هیبا تک رانیاسالم و ا  خ یتار یوجود داشت، باعث شد کتابخانه تخصص نهیزم ن یا

جناب استاد   تیریبا مد 1۳۷۴در سال  یخ یها و مطالعات تارو فعال کردن بحث  تیجهت تقو  رانیاسالم و ا  ش یگرا

)مد   یستانیس یظماهلل الع تیحضرت آ  قدر یکتابخانه وابسته به دفتر مرجع عال نیشود. ا یانداز در قم راه  انیجعفر

از نقاط    یکی)زید عزّه( در قم بر آن نظارت دارد. یشهرستان ن یظله العالی( است که جناب حجةاالسالم و المسلم

اما اکنون   د،یکتابخانه با حدود چهار هزار جلد کتاب افتتاح گرد 1۳۷۴قوت کتابخانه منابع فراوان آن است. در سال 

آن افزوده   تیامر بر اهم  نیکتابخانه وجود دارد که هم ن یهزار جلد کتاب و مجله در ا 22۴، بالغ بر 1۳۹۸در سال 

و   یدار یخر یکتابخانه شخص نیکتاب، چند ی المللنیب  شگاهیالنه از نماسا دی روزانه و خر  یدها یاست. عالوه بر خر 

 شده و در کتابخانه قرار داده شده است.  کیها تفکآن  یخ یآثار تار 

قطر، مصر و مراکش   اض،یر  روت،یب ن،یبحر ت،یشارجه، کو ه،یسور  ی الملل  نیب یها شگاه یمستمر در نما حضور

  یهامختلف، کتاب  یسفرها یط  نیباشد. همچن یمختلف به روز و غن یهاه نیکتابخانه در زم یباعث شده منابع عرب 

 

 رانیاسالم و ا خیکتابخانه تار. از سایت  ۴۳

http://www.historylib.com/


 پژوهش آنالین 

1۷۰ 

 

از   ی وجود بخش قابل توجه نی . با ااستشده   یداری کتابخانه خر یو جده برا  نهیمکه، مد یاز شهرها  ی فراوان

سال عمر کتابخانه  21 ی آثار ط نی شده است. ا ی دار یاست که از عراق خر  ییهاکتابخانه، کتاب یدها یخر

 کرده است.  ت یگوناگون را تقو یهابخش

مشتمل بر شمار  ،مورد توجه بوده و بخش مجالت کتابخانه زین یخ یشبه تار ای یخ یبر کتاب، مجالت تار عالوه 

مستمر   یریگیاز نقاط قوت آن است. پ   یکیاست. به گفته مراجعان، مجالت کتابخانه  ی و عرب یمجله فارس ی فراوان

بخش شده است. مجالت موجود نیز به دو بخش مجالت عربی   نی ا ی ارتباط با مراکز مختلف باعث غنا  یبرقرار و 

ترین مجالت عربی از کشورهای عراق، اردن و کویت  و فارسی تقسیم شده است. در بخش مجالت عربی، مهم 

 ..خریداری شده است.

شته  رسالة کارشناسی ارشد در این کتابخانه نو ۳۰رسالة دکتری و   ۵علت منابع غنی، به طور متوسط هر سال  به

 شود.می

 است: ر یمنابع به شرح ز ی مهم کتابخانه به لحاظ غنا موضوعات

و مهم   هیبخش شامل منابع اول نی گرفته است.ا  یقفسه جا 16عنوان کتاب در   2۵۰۰از   شیاسالم با ب خ یتار •

  یهاو کتاب یاسالم ذهب خ یتار  و ری، الکامل ابن اث ی طبر خ یمثل تار یی هاکتاب ؛اسالم است  خ یتار

 . گرید یپژوهش

که   ی گریموضوعات د نی قفسه را در بر گرفته است.عالوه بر ا 1۰عنوان،  16۰۰از  ش یبا ب زین رانی ا خ یتار •

 جداگانه وجود دارد.  یهادر قفسه شودی اسالم را شامل م  خ یاز تار  ییهادوره 

اول نیز از موضوعات مربوط    یپهلو ،ی، مشروطه، نهضت مل هی ، قاجار هیو زند هی باستان، صفو رانی ا خ یتار •

 به تاریخ ایران هستند. 
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مجموعه را   نی عنوان کتاب ا 2۰۰۰از  شیکتابخانه است که با ب نیاز نقاط قوت ا  گر ید یک ی زین عیتش خ یتار •

 است.  دهیبخش یخاص  یغنا

  یو تراجم عموم ینگار تراجم تک  یعنوان کتاب در دو قسمت مجزا 22۰۰از   شیتراجم با ب موضوع •

عنوان   ۷۰۰۰از  شی با ب یعنوان و تراجم تک نگار ۵۰۰۰با  یبخش کتابخانه است. تراجم عموم  نیتری غن

 قفسه را به خود اختصاص داده است.  ۴2کتاب، 

  ی نبو رهیدارد بخش س زین یادیکتابخانه دارد و مراجعان ز  نیدر ا  یاریبس تیکه اهم ی گریموضوعات د  از •

گفت بخش  توان ی عنوان است. به جرأت م  ۷۵۰۰السالم با   همی عل نیعنوان و ائمه معصوم 22۰۰)ص( با 

گوناگون   یاست. منابع مختلف از کشورها ر ینظی در سطح کشور ب  یکتابخانه در قم و حت نی ا  ینبو رهیس

تا امام   نیالمؤمن ریاز ام  نیائمه معصوم  رهیس کندی محققان را بر طرف م ازیکتابخانه فراهم شده که ن نیدر ا 

را در خود   ییهاشده و کتاب  میتقس یالسالم هر کدام به بخش هایالسالم و حضرت زهرا عل  همیزمان عل

 . شودی عنوان کتاب م ۹۷۰۰بالغ بر  نیمعصوم رهیداده است. کل مجموعه س یجا

مهم کتابخانه است که   یهااز بخش   گرید یک یعنوان کتاب  ۴۵۰۰از  شی فرهنگ و تمدن با ب موضوع •

تحوالت   ی بخش در موضوعات فرع نیا  یهارا به خود اختصاص داده است. کتاب  ی ادیمراجعان ز

  ،یمعمار خ ی سکه، تار  خ یتار ،یقیموس خ ی تار  نهیدر زم ییهاجهان و اسالم است. کتاب  ران،یا  یفرهنگ

 ست.گرفته ا  یموضوع جا  نی خط و .... در ا خ یمساجد، تار  خ یتار

عنوان   ۵۷۰۰عنوان کتاب و جنبش ها با  ۵۰۰۰با  یزنده و به روز کتابخانه مانند انقالب اسالم  موضوعات •

  ،یمربوط به تحوالت فکر  یهاها کتابو مهم کتابخانه است. در بخش جنبش گری د یهاکتاب از بخش 

 دارد. ی و گروهها و احزاب جا یاس یو س یاجتماع
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کتابخانه است.   گرید یهاعنوان کتاب از بخش  1۷۰۰با  ی خنگاریعنوان و تار  ۳۰۰۰از  ش یعلوم با ب خ یتار •

  اتیو اسالم، دو بخش ادب رانیا اتیادب  خ یتار یو بررس  یادب  یهانه یمحققان در زم ازیجهت بر طرف شدن ن

در حال  وجود دارد که  تابعنوان ک 2۳۰۰از  ش یعرب با ب اتیعنوان کتاب و ادب ۹۰۰۰از  ش یبا ب یفارس

 است. تیتقو

  انیاد  خ یتار شودیم  ی ادیدر شهر مقدس قم به آن مراجعه ز ژهیکه به و  یخ ی از موضوعات تار گرید  یکی  •

را تا    ازین نی مختلف ا یهانه یعنوان کتاب در زم ۳۵۰۰از  شیبا ب ان یاد خ یمنظور موضوع تار نیاست. به هم

  هیآثار حفظ شود و از ته ن یا  یخ یتار  یژگیشده تا و  یموضوع سع  نی. البته در ا کندی برطرف م یحدود

بودا، زرتشت   هود،ی ت،یح یمختلف: اسالم، مس انیشود. منابع مربوط به اد  یخوددار  ی دتیو عق ی آثار کالم

جهان به   خ یبا عنوان تار یدارد.بخش ی بخش جا نی مختلف منشعب از هر کدام در ا یهاها و گروه و فرقه 

را به خود   ی اکشورها موضوعات جداگانه  ی برخ خ یمختلف پرداخته است. البته تار  یکشورها خ یتار

 جمله است. نی افغانستان و هند و مصر از ا ن،یعراق، شامات، فلسط  خ یاختصاص داده که تار

  خ یو در طول تار  یو تمدن اسالم شیدا یکه در پ یاز ممالک مهم اسالم یشهرها و بعض یایو جغراف خ یتار •

گرفته   یرا به خود اختصاص داده که در موضوعات مختلف جا   یاد یاند، منابع زداشته  یآن نقش مهم

 است..

  نی ا  ن،یالت یهاکتاب  یباال متیو ق یآن است. به علت کمبود منابع مال  نیمهم کتابخانه، منابع الت یهااز بخش   یکی

داده   ی عنوان را در خود جا ۴2۰۰از   شیوجود ب ن ینکرده، اما با ا ی رشد چندان گرید  یهابا بخش  سه یبخش در مقا

  ن یاز ا  یعام است، مقدار   یموضوع ن،یشود. چون موضوع الت هیشده اهم منابع مورد استفاده محققان ته یکه سع

های این بخش از کشورهای ترکیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و  است. کتاب  یو آلمان یاستانبول یترک ، یمنابع فرانسو

 آمریکا خریداری شده است.
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 موجود در کتابخانه: موضوعات

. ۷. حضرت فاطمه )س(، 6)ع(،  ی. امام عل ۵امامان )ع(،   رهی. س۴)ص(،  ینبو رهی. س۳  ران،یا  خ ی. تار2اسالم،  خ یتار

. امام کاظم )ع(،  12. امام صادق )ع(، 11. امام باقر )ع(، 1۰امام سجاد )ع(،  .۹)ع(،   ن ی. امام حس۸امام حسن )ع(، 

. 1۸. امام زمان )ع(، 1۷)ع(،  ی . امام حسن عسکر16)ع(،   یهاد  ام. ام1۵. امام جواد )ع(، 1۴. امام رضا )ع(، 1۳

.  2۵. اصفهان، 2۴سیای میانه، . آ2۳. اسناد، 22. استاد جعفریان، 21. ادبیات فارسی، 2۰. ادبیات عرب،  1۹آذربایجان، 

. ۳1خمینی)ره(،  مام. ا۳۰. انقالب اسالمی، 2۹. انساب و خاندان ها، 2۸. آمریکا، 2۷. اقتصاد، 26افغانستان و هند، 

. ۳۸. تاریخ انبیاء، ۳۷اروپا،   خ ی. تار۳6. تاریخ ادیان، ۳۵. پهلوی دوم، ۳۴. پهلوی اول، ۳۳. بهائیت، ۳2ایران باستان، 

. تاریخ  ۴۴. تاریخ عراق، ۴۳. تاریخ دولتها، ۴2. تاریخ جهان، ۴1. تاریخ تهران، ۴۰. تاریخ تصوف، ۳۹ع، تاریخ تشی

. ۵۰. تراجم عمومی، ۴۹. تراجم تک نگاری، ۴۸. تاریخ نگاری، ۴۷. تاریخ مطبوعات، ۴6. تاریخ مصر، ۴۵علوم، 

. جنگ تحمیلی، ۵6. جنبشها، ۵۵افیای عمومی، . جغر۵۴. جغرافیای ایران، ۵۳. جزیره العرب، ۵2. تهران، ۵1ترکیه، 

. زنان، 62. خلیج فارس، 61. خالفت و دولت، 6۰. خراسان و سیستان، ۵۹. حکایات تاریخی، ۵۸. جنوب ایران، ۵۷

. غرب  6۹. علوم اجتماعی، 6۸. عرب معاصر، 6۷. صفویه تا زندیه، 66. شرق آسیا، 6۵. شامات، 6۴. سفرنامه، 6۳

.  ۷۷. کتابشناسی، ۷6. قم، ۷۵ ه،ی. قفقاز و روس۷۴. قاجار، ۷۳. فلسطین، ۷2. فرهنگها، ۷1و تمدن، . فرهنگ ۷۰ایران، 

. ۸۳. مجالت، ۸2. التین، ۸1. گیالن و مازندران، ۸۰. کشورهای آفریقایی، ۷۹. کرمان و یزد، ۷۸کرد و کردستان، 

 . هنری ۸۹. نهضت ملی، ۸۸معلوم، . نا۸۷. مغرب و اندلس، ۸6. مشروطه، ۸۵. محدث، ۸۴مجموعه و یادنامه، 

تاریخی، اعم از نرم افزار و   CDحلقه  6۰۰ها مواد غیرکتابی نیز مورد توجه قرار گرفته و تا کنون بر این  افزون

 .. های تاریخی جمع آوری شده است.سخنرانی
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ت منتشر شده که  مؤسسا گرید ی موارد با همکار یکتابخانه و در بعض نی عنوان کتاب توسط ا 2۰تا کنون  نیهمچن

تحفة االزهار و زالل االنهار در چهار جلد، دو گفتار پیرامون   ،یمحمد خ یعلی نامه، تار  یهابه کتاب توانیم

تحفه فیروزیه شجاعیه به جهت سده سنیه   تابهایی از احوال و آثار علماء بزرگ خوانسار، گزارشی از کگوشه

ه، قبیله بنو تمیم و نقش آن در تاریخ اسالم و ایران، قبیله ازد و نقش  سلطان حسینیه، الحاوی فی رجال الشیعة االمامی

آن در تاریخ اسالم و ایران، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین شیعه، سلمان محمدی ابو عبداهلل پارسی،  

کتابخانه ملک،   ی خط یهاو مهاجرت به حبشه، جلد چهاردهم فهرست نسخه  دانیجاو قتیسلمان حق ،یج دیخورش

و ... اشاره   یاهلل استاد تی جشن نامه آ ،یاشکور نیراد، جشن نامه حجت االسالم و المسلم  یجشن نامه استاد مهدو 

 کرد. 

 ،کتابخانه تیسا  یرو  نیاست. بد  نترنتیموجود در ا  یرساناطالع   ستمیکتابخانه استفاده از س گرید ی جمله کارها از

به   زین یگر یمختلف و بخش د دیاز اسات ی خ یبخش به ارائه مقاالت تار کی . پردازدیدر سه بخش به ارائه خدمات م 

 برنامه جستجو در منابع کتابخانه است.   زیو بخش سوم ن پردازدی م جالتکتاب و م یهاتازه  یمعرف

  ی آن بارگذار ی بر رو تالیج ید یهافعال شده و به مرور کتاب تال،یج ید تیکتابخانه با قابل دی سامانه جد نیهمچن

  ی در کتابخانه م یو جستجو تالیج یکتابخانه به خدمات د  تیوب سا  یهمزمان بر رو  دی شده است. سامانه جد

 پردازد.

 http://sohalibrary.comسامانه با عنوان سها در خدمت محققان است:  ن یا
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 و اهل سنت(  عهیخانه مدرسه فقاهت)منابع شکتاب

https://lib.eshia.ir 

این کتابخانه   .ها استمستند کردن مقاله ی برا گانیرا ی اکتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه

  :باشدزیر می های دانشی حوزه در  جلد 166۸۸عنوان کتاب در   ۷۳۵۰ یدارا 

  ،اتیادب ،ایو جغراف خ ی تار ،رهیس ،و فرق انیاد  ،یعلوم عقل ،دی عقا ،اخالق ،ثیحد  ،یقرآن ، علوماصول فقه ،فقه

  معاجم و ....

شود که با کلیک بر روی هر منبع  با کلیک بر روی هر یک از موارد باال، منابع موجود در آن مورد نمایان می 

برداری پرداخت.عالوه بر آن، بر روی صفحه اصلی کتابخانه دو مکان برای  توان وارد آن شد و به مطالعه و فیش می

ده را جستجو کرد و در بخش پایینی،  نیا نویستوان نام کتاب وجود دارد که در جستجوی باالیی، می جستجو 

توان مطالب درون متنی مربوط به هر حوزه دانشی را جستجو کرد که آن عبارت را در همه منابع مربوط به آن  می

توان وارد آن منبع شد و مطالب  کند که با کلیک بر روی هر مورد، می صورت رنگی مشخص می حوزه دانشی، به 

 برداری کرد. ه و کپی مورد نیاز را مطالع

 ت درج شده است:  ادر بخشی از صفحه کتابخانه این عبار 

 کتابخانه مدرسه فقاهت  .1

 ( ی)اصل یریکتابخانه تصو  .2

 اهل تسنن  کتابخانه .3

 )اهل تسنن(  یریتصو کتابخانه .4

https://lib.eshia.ir/
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خش دوم آن،  برداری است و بصورت متن نوشتاری و قابل کپی بخش اول آن مربوط به منابع شیعی است که به 

دهد که برای تطبیق و اطمینان بخشی مطالب، شده در دسترس قرار می منابع اصلی را به صورت تصویری و اسکن 

 باشد.قابل استفاده می 

های دانشی موجود در بخش شیعی است که به مطالب متنی  بخش سوم مربوط به منابع اهل تسنن، در همه حوزه 

 دهد.را در دسترس قرار می آن ز، منابع تصویری  توان دسترسی داشت و بخش چهارم آن نیمنابع می 

اهت، با پوشش غالب منابع اسالمی مورد نیاز و دارا بودن قابلیت جستجو و کپی برداری نامحدود  کتابخانه مدرسه فق

 شود.ویژه طالب محسوب می و رایگان، بهترین سایت برای پژوهشگران اسالمی، به 

 عه یالمکتبه الش 

http://www.shiaonlinelibrary.com 

با نام   سکید  یرا که در اصل بر رو یکیکتابخانه الکترون نی ا  یالنیم یاهلل العظم  تیآ  عهیش شهیاند  یایاح ادیبن

 کند.ی م میالسالم موجود است به شما تقد همیعل تیاهل ب ادیبن یالسالم« از سو   همیعل تی»کتابخانه اهل ب

مطالب پروژه »رهبران ما« به صورت خودکار   یسازه ی السالم توسط موتور نما هم یعل تیکتابخانه اهل ب کتب

محسوب   نترنتیدر ا  عهیکتب ش یهامجموعه  نیتراز بزرگ  یکی کهن ی پروژه عالوه بر ا نیشد . ا  هی و نما یسامانده

که   یمتشکل از کلمات یجستجو ی دهایدر کل اندتا خواننده بتو شودی ها مشخص مکتاب ن یا  یسازه یبا نما شود،یم

که از   یبیترک ایالسالم   همیعل تیائمه اهل ب یجستجو کند. مانند اسام یا عبارات ساده  ایشده   یابیشه یها رآن  شه یر

قبور    ارتیکند، مانند عبارت »ز  جادیفکر انسان ا  به طرز کترینزد یمیشده است تا مفاه لیچند عبارت ساده تشک

 . ت«یب هلا

http://www.shiaonlinelibrary.com/
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 ر یلتفس ا

http://www.altafsir.com 

 

 هیمکتبه الوقف

http://waqfeya.com 

 هاشامل هزاران کتاب در همه موضوعات و همه زبان 

 ( یعرب یتخصص  ی ) کتابها ای کتابخانه کتاب پد

http://www.ketabpedia.com 

Bidya Book یآور مکان جمع  کی را در    یکتاب عرب نیمجموعه عناو نی بزرگتر خواهدی است که م  یتیسا  

 کند. لیرا تسه  د یق ای تیخواننده عرب بدون محدود  یها برا ها و دانلود آن کتاب ی کند تا روند جستجو

  ،یمنتشر شده اعم از علم ی عرب  یانواع کتاب ها  رایکند، ز ی همه دنبال م  یباز را برا استیس کی  ،تیسا ن یا

  یرا م   رهیرمان، ترجمه و غ ،یداستان ،یهنر ،یحرفه ا  ،یآموزش ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یخ یتار  ،یاسیس ،یمذهب

خواننده عرب در   ییتعصب ندارد، بلکه ما به توانا یگرید  هیخاص عل  یفکر انیجر کی نسبت به  تیسا ن ی. اردیپذ

  چ یاز ه یکتاب چ یو در مورد چاپ ه میاعتماد دار  رساندی و آنچه به او ضرر م رساندیآنچه که به او سود م  صیتشخ 

 .می ندار اطیاحت یطرف عرب 

کنند، کتاب ها را جستجو   جادیدر وب ا یکتابخانه مجاز ک یدهد که  یامکان را م  نیخود ا   یبه اعضا تیسا ن یا

 کتابخانه اضافه کنند یکرده و سپس آنها را به قفسه ها

http://www.altafsir.com/
http://waqfeya.com/
http://www.ketabpedia.com/


 پژوهش آنالین 

1۷۸ 

 

 مرکز فرهنگ و معارف قرآن تی سا

http://maarefquran.com 

  هیاسالمى حوزه علم غاتیپژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبل

با نام مرکز فرهنگ و معارف قرآن و با هدف گسترش فرهنگ و معارف قرآن و دفاع از   یشمس 1۳66قم در سال 

ضوعات قرآنى، به  ترجمه و مو  ر،یهاى تفسهاى آن شکل گرفت و با نگاهى کامالً نو به عرصه آموزه  تیحقان

  ن یهمچون تأم فى یپژوهشکده وظا نی کرده است. ا یانی قم، کمک شا هیقرآنى در حوزه علم هاىتیدهى فعالجهت 

هاى متنوع  ها و دائرة المعارف نامه  فرهنگ  ن یبندى و سازماندهى معارف قرآنى، تدومنابع و اسناد قرآنى، طبقه  

در عرصه   ازهایکمبودها و ن ىیناسابه پرسشها و شبهات و ش ىیگوناگون، پاسخگو ریتفاس دآوردنیقرآنى، پد

کشور شناخته   یمراکز قرآن پژوه نیتراز بزرگ  یکی فرهنگ قرآنى را بر عهده گرفته است و هم اکنون به عنوان  

 .شودیم

  یاسالم  غاتیدفتر تبل یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یهارمجموعه یفرهنگ و معارف قرآن که از ز پژوهشکده

 .است افتهیاز مرکز به پژوهشکده ارتقاء   1۳۹۵است و در سال 

 اب ی واژه 

 https://www.vajehyab.com 

 کشور  نی آنال یترجمه تخصص تیسا ن یبزرگتر 

http://maarefquran.com/
https://www.vajehyab.com/
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 المکتبه الشامله

https://shamela.ws 

اهل سنت است که توسط عربستان سعودی ساخته   کتب بزرگترین منبع 

توان تحت وب استفاده کرد که هم قابلیت  شده است. از این منابع می 

 باشد.  برداری می جستجوی دقیق دارد و هم بدون محدودیت قابل کپی 

 تعداد منابع:  لیست منابع آن همراه با

،    ۸۵،  التجوید والقراءات ۳۴۷،  علوم القرآن وأصول التفسیر 2۵2، التفسیر 1۴۴،  الفرق واألدیان والردود۷۵۷العقیدة

،  علوم   ۷۳،  العلل والسؤالت الحدیثیة 11۰،  التخریج واألطراف 2۴۰،  شروح الحدیث 12۳2کتب السنة

،    ۷۷، الفقه المالکی ۵۷،  الفقه الحنفی ۹، المنطق ۴6والقواعد الفقهیة ، علوم الفقه  2۳6، أصول الفقه 2۹۹الحدیث

،  الفرائض   1۰۰، السیاسة الشرعیة والقضاء ۳۸۹،  مسائل فقهیة 2۰۴،  الفقه العام 1۳۴،  الفقه الحنبلی ۷۸الفقه الشافعی

 ۴۹6،  التراجم والطبقات 1۸۴التاریخ    ، 1۸1،  السیرة النبویة ۵۸۷، الرقائق واآلداب واألذکار 61،  الفتاوى 1۹والوصایا

،    ۴۰۷، األدب 2۰۸، النحو والصرف 12۷،  الغریب والمعاجم ۷۸، کتب اللغة ۸6،  البلدان والرحالت ۴۰،  األنساب

، کتب  1۴،  الطب ۹۴،  فهارس الکتب واألدلة 11۸،  الجوامع ۳1،  البالغة 2۵،  الدواوین الشعریة ۷العروض والقوافی

 26۴۴علوم أخرى،  ۳۴۷عامة

و طالب به شمار   انیپژوهشگران، دانشجو انیجامع، کارآمد و محبوب در م یافزار نرم  نرم افزار »المکتبه الشامله« 

نرم افزار در   نیسازنده ا  شرکتاو اس منتشر شده است.  یو آ  د یاندرو  ندوز،یو  یهانرم افزار در نسخه نیرود. ا  یم

 

 . از سایت شامله  ۴۴

https://shamela.ws/
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تواند  ی خود م اجاتیکرده است که هر کاربر به تناسب احت جادیکاربران ا  ی و خام برا ی بانک خال کی قتیحق

کند. ضمن آنکه امکان دانلود   ی بانک اطالعات نیدانلود کرده و وارد ا  تیسا  نیسرور ا  ی کتب مورد نظر را از رو

 . است دهیگرد  اهمفر زیکتب الشامله ن  یتمام یجاک ی

 موارد اشاره کرد: نی به اتوان ی برنامه م نیاز امکانات ا 

و انتخاب محدوده جستجو به   یبیمتنوع ترک یها با حالت هاها و متون آنکتاب انمی  در  جستجو العاده فوق قدرت 

که فرمت خود   bokفرمت  نیو همچن wordبا فرمت  هایی کتاب  کردن وارد امکانسهل الوصول.  اریو بس یسادگ

مورد نظر از   یهاگرفتن کتاب خروجی  امکان  . نرم افزار  ی هابخش  یرنگ و فونت تمام رتغیی امکاننرم افزار است. 

  امکان. دیجد  یهامداوم نرم افزار و اضافه شدن کتاب تآپدی .HTMLو  wordنرم افزار به صورت  ن یا

کتاب در   6۰۰۰از   شیب حاوی. موضوعات هر کتاب یدرخت ستلیها. تر کتابراحت  یبنددسته  یبرا  دهیموضوع 

  به. هر کتاب یو ارائه شناسنامه برا  جادای امکاناز متون.  یبردار  یو کپ بردارینسخه سهولت .موضوعات متنوع

 ۴۵او.  دیو اسات یراو بررسی  به بانک مورد نظر. یو امکان دانلود و اضافه ساز نترنتیا  قیکتابها از طر روزرسانی

 ی اهلل فاضل لنکران تی آ یاطالع رسان گاهی پا

http://www.Lankarani.com 

 توان دسترسی داشت. می  یاهلل فاضل لنکران   تیآدر این سایت به مجموعه آثار حضرت 

 

 /34468https://www.ziaossalehin.ir/fa/content. از سایت ضیاءالصالحین،  ۴۵

 

http://www.lankarani.com/
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/34468
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 :یعلوم و معارف اسالم گاهی پا

http://www.maarefislam.com 

 داشت.  یدسترس توانی معالمه سید محمدحسین تهرانی به مجموعه آثار حضرت  تیسا  نیدر ا 

 :46ی زد ی اهلل مصباح  تی آ یاطالع رسان گاهی پا

http://www.mesbahyazdi.org 

)قدس   هاى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینىدر راستاى اهداف و برنامه 

سره( مبنى بر معرفى آثار اساتید خود، پایگاه حضرت استاد آیة اهلل مصباح یزدى، ریاست و استاد محترم این  

هجرى شمسى،   1۳۸۰نام امام على بن ابى طالب علیه الصلوة والسالم نامگذارى شده است )مؤسسه، در سالى که به 

نماید اهداف  اندازى شد. این پایگاه که زیر نظر دفتر معظم له فعالیت مىمیالدى( راه  2۰۰1هجرى قمرى،  1۴22

 ذیل را مدّنظر دارد: 

 . هاى علمى، فرهنگى، و اجتماعىمینه اهلل مصباح در ز ههاى حضرت آی ها و نوآوری . معرفى اندیشه 1

اى که کار  تصویرى استاد به گونه -. فراهم آوردن امکان دسترسى پژوهشگران به آثار نوشتارى، گفتارى، و صوتى2

 . تحقیق را آسان سازد

 

 یزدیاهلل مصباح  تیآ ی اطالع رسان گاه یپا.  ۴6

http://www.maarefislam.com/
http://www.mesbahyazdi.org/
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معارف  . ارائه جدیدترین نقطه نظرهاى استاد پیرامون سؤاالت و شبهات فلسفى، کالمى، اخالقى، علوم قرآنى، و ۳

 .هاى ایشان در ارتباط با مسائل و معضالت فرهنگى و سیاسىاسالمى و نیز دیدگاه 

 سازى براى ارتباط هر چه بیشتر میان استاد و پژوهشگران در هر نقطه از جهان. . زمینه۴

 :یرازیاهلل مکارم ش تی آ یاطالع رسان گاهی پا

http://www.makaremshirazi.org 

 

 :47یآستان رضو یاسالم یهاپژوهش اد یبن

http://islamic-rf.ir 

است که به   یپژوهش _  یعلم  ینهاد  ،یآستان قدس رضو  یاسالم  یهاپژوهش ادیبن

 .کندیم تیدر اساسنامه فعال ادشدهیاهداف  یدر راستا  ،یآستان قدس رضو  یاسالم هایپژوهش  گاهه یعنوان تک

 :اهداف

  عیجهان تش ،یانقالب و نظام اسالم  یفکر یبانیبر پشت دیبا تأک یعلوم و معارف اسالم ج یو ترو نییتب د،یتول •

 ؛یاسالم   نیتمدن نو ی ازهایو ن یو امت اسالم

دوستداران   انیم یو تعامل فکر  گراییالسالم( و توسعه همهم ی)علتیبفرهنگ و مکتب اهل  گسترش •

 ؛یآستان قدس رضو  یو علم یفرهنگ ،یمعنو ی هاتیبر ظرف د یالسالم( با تأکهم ی)علتیباهل 

 

 ی آستان رضو  یاسالم ی هاپژوهش اد یبن.  ۴۷

http://www.makaremshirazi.org/
http://islamic-rf.ir/
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به   یابیوابسته و دست هایساحت ، السالم(هی امام رضا)عل ارتیز   ،معارف ره،یس ج یو ترو نییتب شناخت، •

 حوزه؛   نیدر ا  یالمللن یو ب ی علم تیمرجع

در حوزه   یآستان قدس رضو  ی پژوهش یهاتیفعال یو انسجام تمام تیهدا  ،یپژوهش یازهایبه ن پاسخ  •

 . یو اجتماع یفرهنگ ،ینیمسائل د

 48)دروس خارج(یمدرسه فقاهت

http://www.eshia.ir  

  ریقم، مشهد، نجف و سا هیعلم   یهاها« ارتباط حوزه فقاهت با »پخش زنده درس مدرسه

  نهیبه مستندات آن در کتابخانه« زم یدسترس تیبا قابل ی دروس حوزو ریرا برقرار و با ارائه »تقر  یمراکز حوزو 

 صوت 1۴۰,22۴ ر،یتقر ۸۰,11۸درس،  ۳۴6استاد،  1۹۴شامل که  کندی را فراهم م  ینید  میمفاه یمستندساز

 باشد.می

شده است.   یطالب محترم به دروس مدرسه فقاهت طراح  یدسترس لیمدرسه فقاهت، به منظور تسه دینسخه اندرو

ها با انتخاب درس، استاد و سال مورد نظر، فهرست صوت  توانندی مندان مه افزار، عالق نرم  نی ا  یاندازو راه  افتیبا در

و در زمان   رهیآن را در تلفن همراه خود ذخ لیفا ک،ی هر  یبر رو  کیو با کل هکرد  افتیمربوطه را در  یهاو متن

 ( از آن استفاده کنند.نترنتیبه ا  ازیدلخواه )بدون ن

 

 مدرسه فقاهت . از سایت  ۴۸

http://www.eshia.ir/
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 49ره ینیموسسه امام خم اتی نشر

http://www.nashriyat.ir 

خمینی قدس سره با تربیت بیش از هزار  تاکنون مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام 

های گوناگون علوم انسانی و اسالمی، در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی  آموخته در رشته دانش 

های گوناگون علوم  ها نشریه علمی و تخصصی در حوزه سنگ و ده ارشد و دکتری، و انتشار صدها جلد کتاب گران 

های بلندی در بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ دینی برداشته است. معاونت  ، گامبه سهم خود  انسانی و اسالمی، 

اندازی »اداره کل نشریات تخصصی«  پژوهشی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با تأسیس و راه 

 گام بلندی در این زمینه برداشته است. از جمله نشریات تخصصی این اداره، عبارتند از: 

 :نشریات علمی ـ پژوهشی الف. 

.  6. »معرفت سیاسی«؛ ۵. »معرفت اقتصاد اسالمی«؛ ۴. »معرفت ادیان«؛ ۳. »قرآن شناخت«؛ 2شناسی و دین«؛ . »روان 1

 . »تاریخ اسالم در آینه پژوهش«۹. »معرفت کالمی« ۸. »معرفت فلسفی«؛ ۷»معرفت فرهنگی اجتماعی«؛ 

 : ب. نشریات علمی ـ ترویجی

 های تربیتی«. »اسالم و پژوهش ۴. »معرفت«؛ ۳. »معرفت اخالقی«؛ 2«؛ . »معارف عقلی1

 : ج. نشریات علمی ـ تخصصی

 

 ره ی نیموسسه امام خم اتینشر. از سایت  ۴۹

http://www.nashriyat.ir/


 پژوهش آنالین 

1۸۵ 

 

.  6. »پژوهش« ۵. »معرفت حقوقی«؛ ۴. »معارف منطقی«؛ ۳. »حکمت عرفانی«؛ 2های مدیریتی«؛ . »اسالم و پژوهش 1

 «»عیار پژوهش در علوم انسانی

 50رانی ا اتی سامانه نشر

https://sana.nlai.ir 

در خانه   یبا عنوان »حافظه مل  یسازمان اسناد و کتابخانه مل یاصل کرد یبا توجه به رو

( مشتمل بر  رانیا  اتیآزاد« به اطالعات سامانه سنا )سامانه نشر یعادالنه « و »دسترس  عی و با هدف »توز «ی رانیهر ا

کاربران و پژوهشگران   اریدر اخت وناز آغاز تا کن  یرانی ها و مجالت ا روزنامه   ات،ینشر تالیج ید ی فهرست و محتوا

 . قرار گرفته است یران یا

 51سامانه مدیریت یکپارچه کتابخانه های عمومی کشور )سامان(

http://www.samanpl.ir 

ط اداره کل  نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه ها، توس

های عمومی کشور، با هدف رفع مشکالت  های نهاد کتابخانهفناوری اطالعات و با همکاری اداره کل امور کتابخانه 

سازی یک سیستم جامع، تحت وب،  ای و به منظور پیاده افزارهای کتابخانهگیری از نرم های این نهاد در بهره کتابخانه

 سازی شده است.ریزی و پیاده های عمومی کشور طرحکتابخانهیکپارچه و متمرکز مدیریت 

 

 از سایت سنا .  ۵۰

 یابش . از سایت  ۵1

https://sana.nlai.ir/
http://www.samanpl.ir/
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ها اند و فرایند اتصال سایر کتابخانه ها به این سامانه یکپارچه متصل شده کتابخانه از تمامی استان  2۰۸۰در حال حاضر 

ستفاده از سامانه  رود . با اهای کشور به صورت گام به گام و به موازات توسعه و بهبود سامانه به پیش می در استان 

ترین زمان به  توان هر کتابخانه ای را در هر نقطه از کشور که دسترسی به اینترنت مناسب دارند، در کوتاه جدید می 

 افزاری جامع و در عین حال متناسب با نیازهای یک کتابخانه عمومی و کاربران آن مجهز کرد.نرم

عضویت در یک کتابخانه یا درخواست برای تغییر عضویت   توانند بابا اجرای طرح عضویت سراسری، افراد می 

خدمات  ،باشندهای سراسر کشور که به این سامانه متصل می ای به عضویت سراسری از کلیه کتابخانهکتابخانه

های عمومی کشور، امکان امانت، عضویت، و جستجو در  دریافت کنند. این سامانه، به عنوان شبکه جامع کتابخانه 

کند. برخی از مزایای مهم سامانه به  های موجود در شبکه را برای کاربران خود به سهولت فراهم می بخانهکلیه کتا

 شرح زیر است : 

 ترین زمان های جدید به سامانه در کوتاه امکان اتصال و تجهیز کتابخانه  •

 های عمومی امکان جستجو در منابع کلیه کتابخانه •

ای )ثبت نام عضو، امانت، بازگشت، تمدید، رف خوانی، چاپ  کتابخانهامکان مدیریت کلیه امور  •

 ( به صورت کامال تحت وب…های عطف و بارکد، ثبت نسخه، ورود اطالعات،  برچسب

 ها با چند کلیکگیری از کلیه عملکردهای کتابخانه امکان گزارش  •

 امکان تمدید و رزرو کتاب توسط عضو از طریق اینترنت  •

 .های عمومی نهاد در آینده نزدیکای در کلیه کتابخانهسازی امانت بین کتابخانهایجاد و پیادهامکان  •

 اسرا:  یانیعلوم وح یالملل نیب اد یبن

http://www.esra.ir 

http://www.esra.ir/
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 توان دسترسی داشت.می  اهلل(،)حفظهاین سایت به مجموعه آثار حضرت عالمه جوادی آملی  در 

 ع:  میآستان عبدالعظ یاطالع رسان گاهی پا

http://www.aladdinlibrary.org 

 

 : 52یاسالم  یکتابخانه مجلس شورا

https://dlib.ical.ir 

هاست به عنوان یکی از مراکز  مجلس شورای اسالمی که سال  یکتابخانه

علمی و فرهنگی معتبر و مهم در پاسداری از میراث مکتوبِ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم در جهان شناخته شده  

نظیر از منابعی است که بر اعتبار جایگاه آن به عنوان مرکزی مهم در بسط و اشاعه  هایی کم دارای گنجینه ،است

 ریخ علم و هنر افزوده است. تا

 کشور: یعموم یهانهاد کتابخانه

https://www.iranpl.ir 

 

 ملک:  یکتابخانه و موزه مل

http://malekmuseum.org 

 

 یاسالم  ی کتابخانه مجلس شورا. از سایت  ۵2

http://www.aladdinlibrary.org/
https://dlib.ical.ir/
https://www.iranpl.ir/
http://malekmuseum.org/
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 :53نیعالءالد یکیکتابخانه الکترون

http://www.aladdinlibrary.org 

  یهادر جهان است که کتاب ینترتنیا  یکتابخانه چندزبان نینخست نیکتابخانه عالءالد 

  گانیشوند، به رای ترجمه م یو عرب یمختلف از جمله فارس  یهابه زبان  یطور مجاز ه بار ب نینخست یخود را که برا 

و   دیکن دایپ یدسترس هکتابخان یهاثبت نام ساده به کتاب  کیبا  دیتوانیکند. شما می مشترکان محترم عرضه م  به

توانند   یم نی. مشترکان کتابخانه همچندییمطالعه نما نیبه صورت آنال ایکتاب را دانلود و  یتمام ی انه یهز چ یبدون ه

 جستجو کنند.  یعبارات مطلوب را در هر کتاب ایها واژه 

  جادیکند با ای مختلف است، تالش م یهافرهنگ  انیشناخت متقابل م ی که هدفش ارتقا نیعالءالد  کتابخانه

  کیدر اروپا و در جهان اسالم به   ی و ناشران بخش خصوص یالمللن ی ب ینهادها ،یردولتیغ  یهااز سازمان   یاشبکه

 . شود لیمختلف تبد یهاترس دانش و فرهنگ به زبان منبع مطمئن و قابل دس

  یو عرب یفارس  یهابه زبان  یغرب  ی کار خود را با ترجمه چهار کتاب شناخته شده در کشورها نیعالءالد  کتابخانه

 یکارشناس ونیسیباشد. کمی مختلف در دست ترجمه م یهادر عرصه  یشتریب ی هاشروع کرده است و کتاب

از کارشناسان و متخصصان در   یجمع  د،فرانسه به عهده دار ریرکبیسف یژاک آندران  یآن را آقا  استیکتابخانه که ر

ها و آثار  انتخاب کتاب تیو مسئول ردیگی و نشر را در برم یعلوم اجتماع  ات،یادب است،یفرهنگ، س خ،یتار نهیزم

که  ردیگی اصل صورت م  نی اعتقاد راسخ به ا یانتخاب بر مبنا  نیافزودن به کتابخانه برعهده دارد. ا  یمختلف را برا 

ها است. بر  ها و تمدن فرهنگ انیو احترام متقابل م یو دوست زیآمصلح  یست یزشالوده هم  تقابلو شناخت م یآگاه

 

 ن یعالءالد یکیکتابخانه الکترون . از سایت  ۵۳

http://www.aladdinlibrary.org/
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مسلمان   کی  یسوال ساده است که به راست نی پاسخ به ا ن ی عمل ما در گسترش کتابخانه عالءالد ی اساس، راهنما ن یا

  ای یهود یدر غرب، چه    یعاد  روندشه کیمطلع است و متقابالً  هودی  انتیو د انیهودی ی واقع خ یتا چه حد از تار

  یعرب  یکشورها  ای رانیاز فرهنگ و تمدن ا ی انشده  فی و تحر قیچه اطالع دق ،یاده یهر مرام و عق رویپ ای یح یمس

 اسالم دارد؟   نیو د

ها، خرافات  که در شناخت متقابل وجود دارد با انواع اسطوره  یمیفقدان منابع قابل اتکا و در دسترس، حفره عظ در

  یهاپل  یحفره و بنا نی پر کردن ا یدر راستا  یکوشد گامی م  نیمسموم پر شده است. کتابخانه عالءالد  غاتیو تبل

  ی نسل کش یعنیمعاصر،  خ یاز تار  یفصل مهم  بهترجمه شده  یهاکتاب نیها بردارد. نخستتمدن  انیم یفرهنگ

اطالعات درست به   یحاو  یهافقدان کتاب  نهیزم نی دوم، اختصاص دارد، چرا که در ا  ی در جنگ جهان انیهودی

 محسوس است.  ار یبس یو عرب یفارس  یهازبان 

 :54آفتاب  یکیکتابخانه الکترون

http://www.aftab.ir/elibrary 

درک ارتباط   نترنت،یدر ا یخدمات /یرساناطالع  یها ت یروزافزون سا  شی با افزا

  تیروز اهمها روزبه اطالعات/خدمات ارائه شده در آن ن یماب ،یو مفهوم ی موضوع

موجود در   یدیبا استفاده از کلمات کل زین Googleمانند  نترنتیموجود در ا  یجستجو ی . ابزارهاابدیی م یشتریب

است که    یهی . بدپردازندی ها مآن  یبندبه طبقه  ،اندکه به مرور زمان توسعه داده  یاده یچ یپ یهافرمول و  هات یسا ن یا

ها با  است. پرتال نترنتینقطه شروع در ا کیتنها   دی کاربران و شا یازها یاز ن یبخش  یروش تنها پاسخگو ن یا

 

 آفتاب  یکیکتابخانه الکترون . از سایت  ۵۴

http://www.aftab.ir/elibrary
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ارتباط از    کی  جادیا فهیپرتال وظ اختس یمورد بحث در تکنولوژ گرید ی جستجو و ابزارها  یاستفاده از ابزارها

 مشخص را به عهده دارند.  انپای و شروعشده با نقطه  فیتعر شیپ

  اتیعمل یستیبای رجوع مبه ارباب  یپاسخگوئها در هنگام مربوط به سازمان  یاختصاص یهامنظور پرتال  نیهم به

  از یموردن اتی. عملندی مشخص نما ان پایانجام کار و نقطه  توالی شروع،با نقطه  شی خود را از پ نیمراجع ازیموردن

  زین یعموم  یهاقرار دهند. پرتال ریرا تحت تأث  زمانموجود در سا ستمیس ن یچند لحظهک یممکن است در   نیمراجع

 .ندینمای گوناگون را دنبال م یبا کارکردها  نیچن نی ا  یاهداف

است.   ی به کاربران خود در ابعاد گوناگون کار و زندگ دنیبخش ی توانائ ،یپرتال عموم کیعنوان  آفتاب به  رسالت

دارندگان آن در   ایاطالعات و  دکنندگانیبا تول یکیارتباط الکترون  جادیمختلف و ا یهانه یارائه اطالعات در زم

مناسب   یبستر جادیو درمان و ... به همراه ا هداشتفرهنگ و هنر، اقتصاد و تجارت، علم و آموزش، ب یهاحوزه 

خداوند بزرگ و استفاده از   ی اریما در آفتاب است که به  ی کاربران، هدف اصل ازیموردن اتیانجام عمل  یبرا

 . میااشته به آن گام برد دنیدر راه رس  نینو  یهای تکنولوژ

 

 : تالی جی کتابخانه د 

http://slib.qom.ac.ir/diglib 

 

http://slib.qom.ac.ir/diglib
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 :55رانی ا یسامانه اطالعات پژوهش 

https://irisweb.ir 

کل   یج یتدر یبا هدف گردآور  ران یا  یاطالعات پژوهش گاهیپا

  گاه یپا ن یشده است. ا  یانداز هوشمند و خودکار راه   یهاموجود در کشور با روش  یو پژوهش  یاطالعات علم

معاونت   ی اطالعات و انتشارات علم یمرکز توسعه و هماهنگ  یهات یافزار شرق و با حما کتاوبیتوسط شرکت 

چنان در حال توسعه  است و هم  افتهیتوسعه   یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یآورو فن قاتیتحق

 باشد.یم

 ی کتب فارس گانی را افتی در  گاهی پا

http://www.farsibook.blogfa.com 

 یو موضوع یعموم تالیج ی د  یهاکتابخانه

http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%

80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-

%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-

%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-

%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c / 

 د: گردهای دیجیتالی، معرفی می در این سایت بهترین کتابخانه

 

 رانیا ی سامانه اطالعات پژوهش. از سایت  ۵۵

https://irisweb.ir/
http://www.farsibook.blogfa.com/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8e-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/
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 56تال یجی د یهاکتابخانه نی بهتر

http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-

%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/ 

 :در جهان  گانیرا تالیج ید یهاکتابخانه  نیبهتر

 www.gutenberg.org  گوتنبرگ  پروژه •

که   ییهااست  با کتاب   گانیرا  تالیج یگوتنبرگ ، کتابخانه د پروژه 

.  دین یبب نجای را در ا   یمیمتون منابع قد  یادی ز  دتعدا دیتوانی شما  م نیندارند . بنابرا تیرا   یحق کپ گرید

 است .  دهیکتاب رس ۳6۰۰۰مجموعه کامل گوتنبرگ در حال حاضر به 

  یهاکند و در شکلی م ریپذعامه مردم دسترس   یمنابع را  برا  گریها و داست که کتاب نی پروژه گوتنبرگ ا فلسفه

بخوانند ، استفاده کنند ، بازگو کنند و جستجو   یکه مردم بتوانند به آسان یی هابرنامه و وترهایکامپ شتریب، مختلف

 کنند . 

خواندن به صورت   ی شود . به هر حال برا ی م  دهید  ی . اس .س یبه فرمت متن ا  دی معموال در معرض د  هاکتاب

 . دی لذت بردن استفاده کن یبرا زیافزار خواندن ن نرم  ی هابرنامه گریاز د   دیتوانی ، شما م نیآنال

  ق یبه پروژه گوتنبرگ از طر دیتوانیشما م دیکنی خواندن استفاده م یکوچک برا  لیموبا کی  شما از  اگر

 http://m.gutenberg.org : دیکن دایپ یدسترس نکیلاین   قیاز طر  تانیهالیموبا

 

 است.  یو موضوع  یعموم تالیجید  یهاکتابخانه. مطالب این بخش از سایت  ۵6

http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://www.hsu.ac.ir/nahad/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
http://www.gutenberg.org/
http://m.gutenberg.org/
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 فهرست الکس : یکیالکترون متون •

از مجموعه    یمتون شینما یاز فلسفه غرب است ، شما برا  کایو امر سیانگل اتیاز ادب ی از مدارک عموم یامجموعه 

اف به   ید  یپ لیبه صورت فا دی که عجله دار یزمان ی و حت دیجستجو کن   دیتوانی ها را مآن  یمحتوا  یراحتبه

 .دیریبگ  نتیپر ریآدرس ز  قیاز طر  ایو  دیکن رهیذخ  ن یالف صورت آ

http:// informations.com/alex 

 www.arxiv.org  یکیالکترون یهاچاپ  ویآرش •

، و   یخط  ری،اقتصاد ، آمار ، علوم غ یولوژ ی، ب یاضی، ر  ک یزیف یها ”  نتیپرشی” پ یکیالکترون نتیپر شامل

   کایامر  ینظر  کیزی ف ی، موسسه مل کای امر یعیموسسه علوم طب یتوسط دانشگاه کرنل با همکار  وتریوم کامپلع

 . ایاسترال  دیو دانشگاه ادال 

هزار   6۰۰آزاد به بالغ بر  یوان است . دسترس ی و یو د  پتیاف ، پست اسکر  ید  یها به اشکال متفاوت پ لیفا 

 . دهدی م یکیالکترون نتیپر

 http://un2sg4.unige.ch/athena/htm/athome.html آتنا •

از متون به   یمیعظ  اریبس زان یم، یسیو سو  یمولفان فرانسو کیهزاران متون الکترون  تالیج یکتابخانه د نی درا

به آثار مشهور در   نینچ.اف قابل دسترس است و هم  ی.ام و آر.ت یاچ. ت  یها، علوم و هنر درورژن  اتیادب  ژهیو

 قابل دستر س است .  و دانشگاه ژن تیساوب  قیشده است . از طر نکیل سیآلمان و انگل

 www.bartleby.com/index.html یب بارتل •

http://www.arxiv.org/
http://un2sg4.unige.ch/athena/htm/athome.html
http://www.bartleby.com/index.html
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  نی را به صورت آنال  یاریبس گانیمتون را  نینچهاروارد و هم  ک یالمعارف کالسه جهان و دائر خ یالمعارف تار ه دائر

 قابل دسترس هستند . یار یمنابع مرجع بس تیسا نی دهد . در ای رائه ما. ام . ال   یدر فرمت اچ . ت

 http://sunsite.berkeley.edu یبرکل تالیج ید کتابخانه •

و مطالعات   یشناسمربوط به علم جامعه  کیآثار اکادم گر یو د کایامر  راثیو م  خ یاز تار  ییهامجموعه شامل

 علوم گوناگون . 

 www.biblomania.com  ایومانیبلیب •

مرجع ،   یهاکتاب نیچندهد و هم ی ارائه م  گانیمتون برجسته را را 2۰۰۰از   شیب تالیج یکتابخانه د ن یا

. ام   یها را به شکل اچ . تاز مقاالت و مصاحبه  یدر دسترس هستند . برخ گرید یقاتیها و آثار تحقیشناسکتاب

 دهد .ی ت ارائه میساو قابل خواندن در صفحات وب نی. ال و قابل خواندن به صورت آنال

 CELT  :www.ucc.ie/celt سلت •

کتابخانه   نی در ا یو متون فرهنگ یخ ی، تار  یادب  یرلندیمتون ا  11۰۰۰بر  غ، بال کیاز  متون الکترون یامجموعه 

قابل   نی آنال یاطالعات  گاهیشوند و با پا ی داده م ش ی. ام .ال نما یدر قالب اچ . ت وشود ی مشاهده م تالیج ید

 آغاز شده است . رلندیا  یدانشگاه “کورک ” جمهور  یشگامیکتابخانه با پ نی جستجو هستند . ا

 http://cogprints.soton.ac.uk   نتیپر کوگ •

فلسفه ، علوم   نهیمتنوع در زم اریبس یقاتی، شامل مقاالت تحق ادارکی _ یعلوم شناخت  یکیچاپ الکترون ویآرش

 .وتریو علوم کامپ یشناس، دارو ، مردم  ی ولوژی، فلسفه ، ب یشناس، زبان یشناسعصب 

http://sunsite.berkeley.edu/
http://www.biblomania.com/
http://www.ucc.ie/celt
http://cogprints.soton.ac.uk/
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که   ی است . به طور 1۹۹۰ یهانها هم مربوط به سال آاز  یگردد . گرچه برخ یبرم 1۹۵۰به سال  بایمنابع تقر خ یتار

به ثبت  ازین یویآرش ی هانه یزم  یعنوان است . دربرخ ۳۵۰۰به  کینزد ی دارا نتی، کوگ پر  2۰1۰در ماه ژوئن 

 و رمز ورود است . یشناسه کاربر

 http://shakespeare.mit.edu/works.html  ریشکسپ امیلی کامل و آثار •

جا مشاهده کرد و هم  ک ی و  وستهیتوان به صورت متون پی ها را هم مشنامهیو شعر . نما ی، تراژد  خ ی، تار یکمد

 . ام . ال است .  یر فرمت اچ . تد ن یخواندن به صورت آنال  یتوان به صورت جداگانه مشاهده کرد . برایم

 http://www.digillibraries.com کتابخانه دانشگاه کرنل یخ یتار  یها ( نگاشتها ) تک  رساله •

.  شامل  نیاستفاده محقق یبرا  ،فیفرمت ت ریبا تصاو نی ، قابل خواندن  به صورت آنال ی رساله عموم ۴۴1 شامل

از موضوعات علوم در   یباشد . مخلوطی م ییایو اسپان ی، پرتغال نی، الت ی، آلمان ی، فرانسو یسیانگل یهازبان 

 آن قابل مشاهده است .

 http://www.digillibraries.com تالیج ید یها کتابخانه •

از    ؛شده است یبندمقوله دسته  ۵۰دهد که در ی ارائه م گانیبه صورت را  یکیکتاب الکترون 2۸۰۰۰ تیسا ن یا

با   .. پاب است ی. اف و ا  ی. د یها  معموال به صورت پها .فرمت آن سفرنامه  یهاها و مجموعه کیجمله از  آنت

در دسترس . ام . ال  یدر قالب اچ . ت  ن یخواندن به صورت آنال تیبا قابل یی هالیفا زین و  یلی موبا یهابسته  یبرخ

 باشد.می

 http://dlc.dlib.indiana.edu/dic ( یمشترک )همگان تالیج ید کتابخانه •

http://shakespeare.mit.edu/works.html
http://www.digillibraries.com/
http://www.digillibraries.com/
http://dlc.dlib.indiana.edu/dic
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توسط   ایو   یصورت همگانکه به  یبه صورت مشترک ) به طور مثال مطالب ی المللن یب یمطالب چاپ ویآرش

مولفان اهداکننده دارد . شامل مقاالت   یخواننده و هم برا  ی هم برا ی اریبس دیشود (. فوای م  ینگهدار یاجامعه 

گان با مقاالت مربوطه و امکان   سندیمقاالت نو  ثارآ ویها ، آرشده ی، مقاالت و چک تالیج یمتن کتابخانه دتمام

و   یمطالعات همگان ی الملل  نی. ملون ، موسسه ب ویبا مرجع مربوطه است  . از موسسه  اندرو . دبل نکیل یبرقرار 

 شده است . ر ی. اف تقد  ی. د  یپ لیکنندگان فاه یدانشگاه هند به عنوان ته

 www.dlese.org/dds/index.jsp نیکره زم ستمیآموزش س یبرا تالیج ید کتابخانه •

بر اساس موضوعات و   نیچنهم  نی کتابخانه موجود است. عناو ن یقابل جستجو در ا  یمنبع آموزش ۵۰۰۰بر  بالغ

،  یشناسن ی، زم ای، جغراف یشناسست یعلوم ز  نهیدر زم  ی ابه طور گسترده . شده است یها سازماندهمجموعه  ای

  یهاشده و مجموعه  ویآرش ت یدر سا  منابع ،و علوم فضا ی.تکنولوژ  یکیزی علوم ف  گریو د یشناسانوسیاق

 .شده است یگذاره یپا  کای امر یدانش مل ادیکتابخانه توسط بن  نی فراهم شده است. ا یمتنوع

منطقه،   راتییها، آب و هوا، تغها و آتشفشانلرزه ن ینفت، زم تیوضع نی خرآ ا یها و مند به دانش نقشهه شما عالق  اگر

  نی به ا دیتوانیم ،دیهست یعلوم جهان   گرید ای ستمیگرفتن اکوسشکل  ی ، چگونگنی، جاذبه زمید یخورش  یهالکه

 . دیابیرا از آنجا ب طهاطالعات مربو  یاو به طور منطقه دیمراجعه کن تیسا

 http://dlist.sir.arizona.edu  یرسانو علوم اطالع  یتکنولوژ تالیج ید کتابخانه •

  یرسانو علوم اطالع  یکتابدار  ژه یومختلف به  یهانه یدر موضوعات و زم یکیمنابع الکترون 1۴۰۰بالغ بر  وجود

ها  یشناسها و کتابها، گزارش شامل مقاالت چاپ شده و چاپ نشده، آموزش داده  واطالعات   یو تکنولوژ

http://www.dlese.org/dds/index.jsp
http://dlist.sir.arizona.edu/
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به   ینام به منظور دسترسثبت  یخود را برا  تدرخواس دیاست. کاربر با یسیفقط به زبان انگل تیسا نی است. ا

 . اف  است . ی. د ی. ام . ال و پ یدر قالب اچ . تمتن، ها ارائه دهد . نهیاز زم یبرخ

 http://dsal.uchicago.edu  یجنوب یایآس تالیج ید کتابخانه •

شود . یم ایموسسه در استرال کی ، اروپا و  ایو گسترده  موسسات جنوب آس ی ، کارگروه  م یپروژه عظ ن یا

توسط پژوهشگران، کارمندان،   قیمآخذ و تحق  یبرا  ایدر مورد جنوب آس تالیج ی منابع د  یآورهدف از فراهم 

. ام . ال و   ی . اف و اچ . ت ی. د  یپ بدر قال یکیالکترون یهااست .منابع شامل کتاب   یتاجران و کاربران عموم 

و   یخ یهستند . اطالعات تار  رهیها و غندکس یفهرستگان و ا ،هایشناس، کتا برها، آما ، نقشهریمجالت، تصاو

  ایسآ، فرهنگ لغت جنوب  ایجنوب آس ی خ یمانند اطلس تار ی. مدارک مهم معاصر هردو قابل دسترس هستند

هنگ  آهم  کاگوی کتابخانه با دانشگاه ش نیموجود است. ا  یبه زبان هند  یکی ترونمتون الک نگنیو ثبت گوت

 . است

 www.readasily.com یکیالکترون یهاکتاب  نیآنال کتابخانه •

،   ل یسر آرتور کونان دو کنر،یمشهور از جمله آرنولد بنت ، آنتوان چخوف ، چالز د سندهینو ۳۵بر آثار  بالغ

در   نی ، مارک توا نی مانند ژول ورن ، جان آست یبه عالوه آثار افراد  لدیجک لندن ، ادگار آلن پو و اسکار وا 

خوانندگان به   یواضح برا اری.ام . ال بس ی. ت اچعنوان با فرمت  2۰۰به  کیاست. نزد ی قابل دسترس تیسا ن یا

  ی کسان یشده توسط پروژه گوتنبرگ که برا میتنظ یطورمجموعه به  نیقابل مشاهده است. ا  ن یصورت آنال

  کیرا با    نهیرنگ زم ای و رنگ   زیفونت سا  دیتوانیاست. شما م ن دارند ، قابل خواند یریپ ا ی فیکه چشمان ضع

  یاز نشان ال  نینچهم  دیتوانی م دیاگر ثبت نام کن  .دیده رییبه دلخواه خود تغ ماتیتنظصفحه  یبررو  کیکل

 . دیاستفاده کن  زین نیکتاب آنال

http://dsal.uchicago.edu/
http://www.readasily.com/
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 http:// elfwood.com وودالف  •

   کی بالغ بر  ت یسا نی .  ایتجسم یو هنرها  یداستان اتیادب  نهیدر زم ،است یمیعظ  یانتفاع ریسازمان غ کیوود الف 

شده است.   دیتول یلیو تخ  ینفر  از هنرمندان و مولفان آثار هنر ۳۵۰۰۰است که توسط  اتیو ادب یآثار هنر ونیلیم

 .شده استی سوئد اجرا م وتریدر گذشته توسط انجمن کامپ

    یغرب   یاروپا یدر منابع چاپ یک یمتون الکترون یهامجموعه  •

http://wessweb.info/index.php/online_text_collections_in_western_European_Literature 

،  یفرانسو  ،ی، فنالندی، دانمارکییایشامل زبان کاتالون یغرب  یاروپا   یهابان زبه  ییهابه متن  تیسا یهانکیل

و   ییای، اسپانییای، رومانی، پرتغالی، نروژنی، التییایتالی، ایرلندی، ا یسلند یا ،(یم ی) معاصر و قدیونانی، یآلمان

 .یسوئد

 http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/main_page داکز وروی •

(. نی کراو، بالروس، و اهیاز اروپا ارتباط دارد . ) شامل روس   هیو اول یخ یبا مدارک  تار تالیج یکتابخانه د ن یا

و   یباستان یشوند : اروپای داده م ش یشده در سه طبقه نما نشیگز ی هاها و ترجمهلهیمیها ، فاکسی بردار نسخه

 ابرمنطقه .  کیبه عنوان  وپاو رنسانس، ار  یقرون وسط ی، اروپاخ یقبل از تار

 www.europeana.eu/portal  انایوروپی •

اروپا   ه یو تالش اتحاد یرا که با سع  یاپروژه  .شروع به رشد و توسعه کرده است 2۰۰۸از نوامبر سال  م یمنبع عظ ن یا

  ای، صدا  ریبه شکل متن، تصو تالیج ید ن یعناو ونیلیم 6از   ش یارتباط با ب  تیسا ن یدهد .  ای م شیشود، نمای انجام م

ها و موسسات  ی ها و گالرها، موزه ویها، آرشکتابخانه  لیقب زا  یهد.توسط موسسات دی توسعه م یر یتصو یهاشکل

http://wessweb.info/index.php/online_text_collections_in_western_European_Literature
http://eudocs.lib.byu.edu/index.php/main_page
http://www.europeana.eu/portal
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پرتال   کیاروپا توسط  راثیبه فرهنگ و م یتوسعه دسترس تیسا ن ی. هدف از ا شوندی م  ینگهدار یپژوهش

 است .  یویها و مقاالت آرشها، دفتر روزنامه ها، روزنامه متون شامل کتاب  یسازتالیج یمشترک است. د

 www.exploratorium.edu/digital_library  ومیاکسپلوتار تالیج ید کتابخانه •

ها و  مجموعه زبانیقرار دارد. و م ایفرنیکال سکویفرانسسان است که در ی موزه علوم، هنر و علوم انسان ومیاکسپلوتار

   .شده است یطراح  ،رندی خواهند از آن الهام بگی که م یی هاانان کنجکاو و آن جو یبرا ژه یواست که به  ییهاتیفعال

  یهال یها و فالم یف نیچن. ام . ال و هم  ی . اف و اچ . ت ی. د  یدر قالب پ یآموزش ی هاتیکتابخانه شامل فعال ن یا

 است.  یسمع

 http://www.globuz.com  گلوبوس تالیج ید کتابخانه •

 گلوبوس به مولفان مشتاق، ن.گایرا   یکیالکترون یهاکتاب  یو مدرن و دارا  یدر حال توسعه، علم یامجموعه 

  ریتقد  یعنیدهد. ی ارائه م  ،ها را بخوانند و لذت ببرندنآ  گان یطور راآثارشان و خوانندگان که به   نیاز آخر  یفهرست

  ن ی. در ادینیاز مولف بب  یبازخورد  کی  میطور مستق به دیتوانیم زیاز مولفان و ناشران است. شما ن یو تشکر

 شده موجود است .  یبنداز مولفان به صورت طبقه  یفهرست شامل تعداد  2۰از  شیب تالیج یکتابخانه د

 www.zum.de/stueber  ینترنتیا یعموم کتابخانه •

دهد. رسالت کتابخانه  یقرار م اریدر اخت گانیصورت را به  نی آنال  یهاکتاب 2۰۰۰۰از   ش یکتابخانه ارتباطات با ب ن یا

  یرساناطالع   یدر مدرسه عال گانیشیدر دانشگاه م یو آموزش  یسازمان خدمات کی است که    نیا  ینترنتیا  یعموم

توان بر  ی هزار عنوان است که م  2۰است که شامل   نیآنال  یکیمجموعه متون الکترون ینترنتیا  یاست. کتابخانه عموم

 تورق زد.   ییو ید یبندرده   اساس نام مولف، عنوان،

http://www.exploratorium.edu/digital_library
http://www.globuz.com/
http://www.zum.de/stueber
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 www.loc.gov/library/librach-digital.htm  کتابخانه کنگره تالیج ید مجموعه •

متمرکز شده   ژهیوچندگانه به  یهامجموعه  جان ی است. در ا  نی از منابع به صورت آنال میمتفاوت و عظ  یامجموعه 

ضبط شده،   یها، صداها ها، عکس ، نقشه یخط یهانسخه ها، موجود است. کتاب یالمللن ی و عناصر ب کایبرآمر

و   خ یند از: تارابزرگ عبارت  یل یخ یهااز مجموعه  ی. برخردیگی دربرم ر ا هاتیساوب  یمتحرک و حت ریتصاو

  یها، مجموعه یجهان  نی، شبکه اطالعات قوانیو قانون ی، اطالعات حقوقیخ یتار یها،  روزنامه کایفرهنگ امر 

 قابل مشاهده است .  تالیج یکتابخانه د ن یالمعارف هنر در اه ر یو دا ییایاسپان تالیج ید

 www.archive.org.details/library_of_congress ینترنتیا ویآرش •

است که قابل   کایکتابخانه کنگره امر  مدارک از   و یکیالکترون  یهاهزارکتاب  ۸۰از   شیب یاشامل مجموعه  

پاب،   ی. اف ، ا  ی. د ی. ام . ال ، پ یها ممکن است به صورت اچ. تعنوان است. فرمت  ا یجستجو بر اساس مولف و

 باشد. یادوصفحه  یهااسکن  زا  لی، باشد و قابل تبد یزی، دندلیک

 www.zum.de/steuber کورت اشتوبر تالیج ید کتابخانه •

از   یاریبس .است  یکیولوژ یکتاب در موضوعات پ ۴۰۰بالغ بر  یولوژ یب نهیدر زم یمیمدرن و قد  یهاکتاب

  سنگانیموجود است. اغلب نو  تالیج یکتابخانه د نیدر ا   یقابل دسترس ریموجود و غ ری خارج از چاپ و غ یهاکتاب

  یهاباز کتا   یتعداد و همچنین فرانسه  ،یسی،انگلیقابل مشاهده هستند.  به زبان آلمان نی چارلز دارو  زی، ونیآلمان

به صورت صفحات مجزا اسکن شده   ای، در فصول متن  نی موجود هستند. به صورت آنال نیبه الت ی میقد اریبس

کتابخانه به   نی ا تیانتشار است. سا خ یتار  اینام مولف ، عنوان ، موضوع و   ق یمجموعه قابل جستجو از طر نی است. ا

 است .  یسیو انگل یآلمان ی زبانها

http://www.loc.gov/library/librach-digital.htm
http://www.archive.org.details/library_of_congress
http://www.zum.de/steuber
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 http://ocw.mit.edu/courses   باز یآموزش یهادوره  •

 نترنتیخود را در ا  ی تکنولوژ ی موزشآ یهاطرح بلند همتانه باعث شد همه موسسات  ماساچوست منابع دوره  کی

پروژه از اواخر سال   نی منبع قابل دسترس هستند ) ا 1۹۰۰در حال حاضر  گانیدانلود را  یقابل دسترس کنند. برا

و   ییایاسپان  یهاقابل دسترس به زبان  زیها ناز آن  یتعدا اما  ؛هستند  یسیمنابع به زبان انگل نیآغاز شده است(. ا  2۰۰۳

ممکن است شامل   یآموزش یهاشوند. به هرحال دوره یداده م ش ی. ام . ال نما یهستند که به صورت اچ . ت یپرتغال

قابل دانلود از    هال یانواع فا ی افزارها براو مت لب باشد )نرم ریپل لی، ر ویاپلز، شوک و اف، جاوا،  ی. د یپ ی هالیفا

 هستند(.  یابزار تکنولوژ  یهاتیصفحات سا

 www.nap.edu  انتشارات   یمل یکادمآ •

قابل   گریو سالمت قابل دسترس است و متون د یعلوم مهندس نهیدر زم ن یبه صورت آنال گانیمتون را  ۳۰۰۰بر  بالغ

مواقع   یدر برخ  ایو دینها را بخرآ یو کپ نتی، پردیکه الزم دار یمنابع دیتوانی م نینچکردن هستند. شما هم  دیخر

به   ای( و  دتریجد نی. اف)عناو ی. د یپ یهال ی متون هم به صورت فا نی. ادیکن افتیها را در . اف آن  ی. د یپ لیفا

و   دیصفحات را ورق بزن  دیتوانی که م  یطور به  ؛است تروی   قابل ” باز کتاب ” فرمت  به جستحو  قابلصورت کامل 

به   دیتوانی است که شما م یبه فرمت شتری. ام . ال است و ب ی. کتاب باز به صورت اچ . تدیبرقرار کن ی ارتباطات داخل

 .  دی. آر . ال بفرست ویبه صورت صفحات مجزا  ی افراد

  یمل یمتن کامل هستند. آکادم ای ی. اف هستند که قابل دانلود به صورت فصل  ی. د ی به فرمت پ دتریجد نیعناو

 را فراهم کرده است . ت یسا نی ا کا یعلوم امر

 http://nsdl.org    یدانش مل تالیج ید کتابخانه •

http://ocw.mit.edu/courses
http://www.nap.edu/
http://nsdl.org/
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  ییکا یامر یتالیج یکتابخانه د نیاست. ا   یاضیو ر  ی، مهندس یعلوم، تکنولوژ  نهیدر زم ن یآنال یمنبع آموزش کی

باز دهد.   یدسترس  گانی صورت رارا به  نی عناو نیشتریب ،دانش آموختگان، پژوهشگران و کتابداران   یقصد دارد برا 

،  یمی، علم شیولوژ ی، علم بیاضیر  رینظ یعنوان  در موضوعات 1۳2۰۰۰از  ش یمجموعه و ب 12۰کتابخانه شامل  ن یا

و   یو بصر  یابع سمعنم  دئو،ی، وریها، تصاو، داده باشد. متن مدارکیم وتریو علم کامپ یشناسو ستاره  کیزیف

 انشد تالیج یبخش کتابخانه د یفرم اصل نیچنها و هم س یافزار و سرو ها قابل دسترس هستند و با ابزار نرم شنیمیان

 .شودی هم کنش م یمل

 http://nsgd.gso.uri.edu    ییایعلوم در  یمل کتابخانه •

در مورد مواد   یکرده است. شامل آثار  یگذار ه یپا  را تالیج یکتابخانه د نی ا ی مل یشناسانوس یو اق یهواشناس  اداره

مدارک   1۵۰۰۰باشد. بالغ بر ی م  ییا یدر ی اهاذ، سالمت غیشناساچه ی، دریی، علوم دربایشناسانوس ی، اقیمعدن

. ام . ال و   یاچ. ت  یهاها به فرمتکتابخانه هستند و اغلب آن  نی قابل جستجو است که قابل دسترس در ا یکیالکترون

 باشد .ی . اف  موجود م  ی. د یپ

 www.nditd.org   هانامهان یها و پاشده رسالهشبکه تالیج ید کتابخانه •

اروپا،   االتیا رتشی، بیل ی، کانادا، شلی، برزیوی، بولایقابل دسترس در استرال یهانامهان یها و پاکتابخانه با رساله  ن یا

رکورد رساله و   ونیلیم کی از   شیکتابخانه شامل ب نیارتباط دارد. ا  کایو امر  قای، جنوب آفرکیگنگ، مکزهنک 

 است. یکیالکترون  یهانامهانیپا

 http://digital.library.upenn.edu/books   نیآنال  یهاکتاب صفحه •

 کند. ی را فراهم م  نیکتاب آنال ۳۵۰۰۰از   شیب یهانک یبه ل یدسترس ایلوانیدانشگاه پنس تیسا

http://nsgd.gso.uri.edu/
http://www.nditd.org/
http://digital.library.upenn.edu/books
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 http://ota.ahds.ac.uk    متون آکسفورد ویآرش •

باال و خوب به صورت   تیفیشده است. مدارک باک یگذاره یتوسط دانشگاه آکسفورد  پا 1۹۷6از سال   ویآرش ن یا

منبع   کیختلف. زبان م 2۵منبع بالغ بر  2۵۰۰از  شیو آموزش موجود هستند. ب قیتحق یبرا  یکیمتون الکترون

قابل دسترس هستند و ممکن است    نی آنالاز فهرست  گانی به صورت را یباارزش است. متون عموم یدانشگاه

 مختلف دانلود شوند.   یهاها به فرمت از آن   یتعداد

  ایلوانیپنس التیدانشگاه ا یکیالکترون تیسا •

www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jimspdf.htm 

باشد. با برنامه ی . اف م ی. د  یپ یهال یصورت فااست و به ایلوانیدانشگاه پنس یکیالکترون  یها” کتاب رنتی“الب

   تیسا  نیشده است.  ا  سیتاس 1۹۹۷. اف  قابل خواندن هستند. در سال  ی . د یپ یدرهای ر  گریو د در ی اکروبات ر

را   ایلوانیپنس التیمنتشر شده توسط دانشگاه ا  ین آثار اصلیو همچن یس یبان انگلزبه  ک یکالس یاز آثار ادب یاریبس

 دهد.ی ارائه م

 www.perseus.tufts.edu    پرزئوس پروژه •

  گریو د یشناسها، باستانسکه  ریها، اطلس، تصاو ،گزارش نی، شامل متون التمیعظ تالیج یکتابخانه د ت یسا کی

 موارد است . 

   http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks  ایفرنیدانشگاه کال یکیدانش الکترون نشر •

،   خ ی، شامل هنر، علوم، تاریکتاب در موضوعات آموزش ۵۰۰به  یعموم یشامل دسترس ی مجموعه دانشگاه ن یا

 ها است. نها و رما داستان یبرخ نیچنمذهب و هم 

http://ota.ahds.ac.uk/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks
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 http://search.lib.virginia.edu/catalog اینیرجیدانشگاه و یکیمتون الکترون مرکز •

اسکن شده    ریمتون قابل دسترس به صورت تصاو نیزبان دارد. ا  یمتون قابل دسترس به س 1۰۰۰۰از  شیمرکز ب ن یا

 قابل دسترس هستد. تیسا ن یدر ا  زین یکیکتاب الکترون 2۰۰۰د. و قابل دسترس در صفحات وب هستن

 www.vlib.org    یمجاز کتابخانه •

  تیسا ن یا  یهانک ی”  آغاز شده و ل ی برنرز ل میکار توسط ” ت نی ا  .فهرست وب است نیتری میقد یمجاز کتابخانه

 زبر منظم شده است:   وارددر م

الملل، ن ی ، روابط بیرسانو اطالع  ی، علوم کتابداریتجارت و اقتصاد، علوم و مطالعات انسان  ،، هنریشناس باستان

قابل   یکتابخانه مجاز  نی.  ایشناسو جامعه  یو علوم رفتار  ی ، مطالعات اجتماعاتیاضیو ر یعیحقوق، علوم طب

 کاوش است.  یموتورها  قیجستجو از طر

 :یکتب مذهب نی کتابخانه آنال

http://book.i20.ir 

 : 57پژوهشکده حقوق شهر دانش 

http://sdil.ac.ir 

 

 پژوهشکده حقوق شهر دانش . از سایت  ۵۷

http://search.lib.virginia.edu/catalog
http://www.vlib.org/
http://book.i20.ir/
http://sdil.ac.ir/
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مؤسسه، پژوهش در معارف، فنون و دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقی ایران و سایر   ن یا  سیاز تأس  هدف

  دهیگرد ن ییهای حقوقی و تعالیم شریعت اسالم در جهت ترقی و توسعه نظام حقوقی کشور تعکشورها و دیگر نظام 

 است.

اجرای    ،ه پژوهشکده حقوقنماید: تأسیس و ادارذیل اقدام می هایه فعالیت مؤسسه به موجب اساسنامه خود ب ن یا

شناسایی  ، های پذیرفته شده از مؤسسات دیگرهای مؤسسه و یا سفارش های تحقیقاتی حقوقی بر حسب سیاستطرح

تأسیس و   ،یهای مختلف حقوقنظران در رشته و جلب همکاری دانشمندان، محققان، اساتید و مترجمان و صاحب

ها و سمینارها در  ها، کنفرانس تشکیل انجمن  ،رسانی تخصصیاطالع اداره کتابخانه تخصصی و تحقیقاتی و پایگاه 

ها و نقد و بررسی قوانین و مقررات  موضوعات مختلف حقوقی و ایجاد محافلی برای تبادل نظریات علمی و اندیشه 

تربیت محققان و پژوهشگران و برگزاری   ،انتشار نشریات تخصصی و کتب علمی ،هاهای اصالح آن جاری و شیوه 

های علمی  برقراری ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور به منظور همکاری  ،های آموزشیدوره 

 و تبادل آثار و نشریات علمی و فرهنگی.

 کتاب: انتشارات 

  نیترآغاز نمود و امروز یکی از مهم  یپژوهش  کردیانتشار کتاب را با رو نهیخود در زم تیفعال 1۳۷۸در سال  مؤسسه

  ایانجام شده در مؤسسه   قاتیتحق یاز کتب منتشره، در پ یار یناشران کتب تخصصی حقوقی در کشور است. بس

طبع   وریداده شده است، به ز ص یتشخ  یضرور رکشو ی حقوق اتیها در ادببه آن  ازیکه ن یاده یبرگز نی ترجمه عناو

  شوندی م سی مختلف تدر یهادر دانشگاه  یاز کتب منتشره مؤسسه، به عنوان منبع درس ی . تعداداندده یآراسته گرد

 اند. رفته  شیپ ۴2که به دفعات چاپ شده و بعضاً تا چاپ 
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خود را در نقد   تیمسئول ران،یدر ا  یبخش خصوص یشهر دانش، به عنوان تنها پژوهشکده حقوق یحقوق  پژوهشکده

نقاط  ییشناسا ن،یمنتشر کرده است. همچن نهیزم  نیدر ا   زیرا ن  یرار داده و آثار و مقررات کشور مورد توجه ق نیقوان

انتشارات پژوهشکده قرار داشته است و در    حدکشور، همواره  مورد توجه وا یحقوق  اتیضعف در منابع و ادب

کتب منتشره   نی به عناو یاست.  نگاه دهیآثار، توسط مؤسسه منتشر گرد نیحقوق، نخست دیجد  یهااز حوزه  یاریبس

 پژوهشکده دارد. ی انتشارات استیاز نوع نگاه و س  تیمؤسسه، حکا

 :یتخصص مجالت

به   1۳۸۴مجله در  نیبه صورت دو فصلنامه آغاز گردید. ا  1۳۸1های حقوقی که انتشار آن در سال پژوهش  مجله

  1۳۸۴/۵/1مورخ  ةدر جلس ؛یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق 1۳۸۴/۵/11مورخ  ۳/2۹1۰/۵۸۸ ةشمار ةاستناد نام

تعداد   شیشد و با توجه به استقبال پژوهشگران و افزا  یج یـ ترو  یکشور، واجد اعتبار علم یعلم اتینشر ونیسیکم

  هینشر یشناسجرم حقوق جزا و  یها. مجله پژوهش   دیگرد لیبه فصلنامه تبد ۳۳و شماره  1۳۹۷مقاالت، از بهار 

و   قاتیوزارت علوم، تحق 1۳۹2/۴/16مورخ  ۳/1۸/۵2۳۸۹ ةشمار ةبه استناد نام 1۳۹2مؤسسه است که از سال   گرید

ـ   یاعتبار علم   یکشور به صورت دو فصلنامه، دارا   یعلم  اتینشر ونیسیکم 1۳۹2/۴/۵مورخ  ةدر جلس  ؛یفناور

است که   ده یآغاز گرد  1۳۹2از سال   زین یحقوق خصوص یهاانتشار مجله پژوهش  نیشده است. همچن یپژوهش

 گردد.   یپژوهش ی درجه علم افتیموفق به در یبه زود میدوار یام

 : یحضور یتخصص کتابخانه

که   رودیشمار مپژوهشگران به  ی کشور برا یحقوق  یمنابع تخصص نیتراز مهم  یک یمؤسسه  یتخصص کتابخانه

  یهااز طرح  یادیبه ثمر رساندن تعداد ز  یبرا  یو مکان ریاخ یهااز حقوقدانان در سال   یار یمورد مراجعه بس

ارائه تمام    یبرا ید یامکان جد  موسسه ن یکتابخانه آنال نیبوده است. همچن ریاخ  یهاکشور در سال یحقوق یپژوهش
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آن   لیو تکم دهیچند سال تالش به ثمر رس ی که در پ کتابخانه است  یاعضا  یبرا  نی و الت یفارس یمتن منابع حقوق

 . در دست اجراست

 : نیآنال یتخصص کتابخانه

انجام   لیتسه یمناسب برا ی بسترها جادیشهر دانش با هدف توسعه خدمات خود  و ا یحقوق یتخصص کتابخانه

 یکتابخانه تخصص ی انداز و راه  ی گذاره یروز اقدام به سرما  یهای آوراز فن  یریگبا بهره  یحقوق یهاپژوهش 

از منابع کتابخانه با  نترنتیا  قیاز طر  یزمانو   یمکان تی فارغ از محدو توانندی کتابخانه اعضا م نینمود. در ا  نیآنال

  توانندی م یول ؛را ندارند  یچاپ متن مقاالت فارس  ایاما امکان دانلود  ؛به متن کامل آثار استفاده کنند یدسترس

و مقاالت و   ی از مقاالت فارس یاد یکتابخانه تعداد ز  نی . در اندیرا دانلود نما نیالت  ی هانامهانیکتب، مقاالت و پا

  شیشده است و تعداد آنها مستمراً در حال افزا  یو سازمانده یرشته حقوق گردآور   یتخصص  یس یانگل یبهاکتا

 است.

 : تالیجی اسناد و مدارک د  تی ری سامانه مد

https://sohalibrary.com 

 

 

 

https://sohalibrary.com/
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 کشور:  یشبکه کتابخانه ها

https://libs.nlai.ir 

 

 : تالیجی سامانه منابع د 

http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx 

 

 مراکز اسناد کشور: شبکه

https://docs.nlai.ir 

 

 دانشگاه تهران: یهاکتابخانه سامانه

https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx 

 

 

 

 :رانی ا یهادانشگاه یهاجامع کتابخانه شبکه

http://baqedanesh.ir  

 

https://libs.nlai.ir/
http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx
https://docs.nlai.ir/
https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx
http://baqedanesh.ir/


 پژوهش آنالین 

2۰۹ 

 

 : 58ابشی 

http://yabesh.ir 

و   یبه اطالعات پژوهش یو دسترس  تیریمد یقدرتمند برا  یبانیپشت ابشی

  .یتخصص

  یهاگاه یپا قیبکر است که از طر ی و پژوهش یاز منابع علم  یانبوه  ی وب موجود در حال حاضر دارا یفضا

وب موجود   ی فضا دیدانیگونه که م. همانردیگی در دسترس کاربران قرار م  یعلم یهاتیساوب  گر یو د یاطالعات 

در دسترس کاربران   یراحتشده و به  تشرمن دایاز منابع در وب پ  یو وب پنهان است. برخ دا یوب پ طیدو مح  یدارا 

  یهانه یهمچون حل مسئله، کاهش هز یمتنوع  یهانهی تواند در زمی که م یاز مطالب علم ی. اما انبوهردیگی قرار م 

مورد   ایو توسعه دانش در سطح دن یو خلق فناور   ینوآور جادیها، اپژوهش  ج یاز نتا ی وربهره  شیافزا ق،یتحق

و   میمحدود، تحر یاشتراک، دسترس دیهمچون خر  ییوب پنهان قرار دارند که پشت سدها رد ،ردیاستفاده قرار بگ

 فته اند. قرار گر گریاز مسائل د  یاریبس

تبادل نظر،   یبرا ییبه بسترها از یافراد ن  نی پژوهشگران نبوده و ا ازین ی منتشر شده پاسخگو یهاپژوهش  یتمام یگاه

  یبرا  یی انتشار مقاالت بسترها یهاگاه یخود دارد. عالوه بر پا یحل مسائل علم یسرنخ برا افتنیپرسش و پاسخ و 

هر پژوهش،   دنیپس از به اتمام رس نیاست. همچن تی اهمحائز   اریمحققان بس یبرا ایدر سطح دن یارتباطات علم

در   ی پژوهش ج یکه نتا یبخشد و تا زمانی است که به آن پژوهش اعتبار م  یالملل نیو ب  یآن در سطح مل  ج یانتشار نتا

 خواهد بود. هودهیآن پژوهش ب ردیافراد قرار نگ  گرید اریاخت

 

 . از سایت یابش  ۵۸

http://yabesh.ir/
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  یهاو شبکه  یبه منابع اطالعات یدر حال توسعه به طور معمول با مشکل دسترس یذکر شده کشورها یهانه یزم در

راستا مجموعه   نیخود روبرو هستند. در هم  یهاپژوهش ج یانتشار نتا ی برا ییبسترها نیو همچن ی علم  یاجتماع

پژوهشگران به   یدسترس جادیا  ،یآموزش یامحتو  دیاقدام به تول، ابشی تالیج یکتابخانه د جادیبا ا ابشی  یعلم

وب پنهان نموده   ی در فضا یاز منابع علم ی اریو بس یعلم  یاجتماع  یهابه شبکه  یمهم، دسترس ی اطالعات یهاگاه یپا

  .دیفراهم نما زیمحققن عز یبا ارزش را برا یبه منابع اطالعات ی است تا بتواند دسترس

 59Simorghافزار سیمرغ   نرم

http://simorgh.net 

ای است که امکان  نرم افزار سیمرغ یک محصول کتابخانه

های کشور، بعد از تجهیز به  آورد. هر یک از مراکز اسناد و کتابخانه جستجوی منابع اطالعاتی و کتابی را فراهم می 

های  عنوان یک میزبان سیمرغ شناخته خواهند شد. میزبان   دهی روی شبکه اینترنت بهافزار سیمرغ و سرویس نرم

ها و مراکز اسناد موجود در شبکه  شبکه سیمرغ از طریق این شبکه مجازی قادر به برقراری ارتباط با سایر کتابخانه 

 سیمرغ خواهند بود.

ها را با یکدیگر  تمامی میزبان افزار سیمرغ در سازگاری با اینترنت و فضای مجازی، ارتباطبا تکیه بر پشتوانه قوی نرم 

جا که این شبکه،  است. از آن  نگام و منسجم از تمامی مراکز مجهز به سیمرغ ایجاد کرده های به برقرار کرده و شبکه 

رسانی بزرگ و مرجع کشور به دست استفاده  نگام بوده و تمامی اطالعات را مستقیماً از مراکز اطالع هیک شبکه به 

 رود. آوردن منابع اطالعاتی برای کاربران به شمار می  های به دست ترین راه ، یکی از محبوبرساندکنندگان می

 

 . از سایت یابش  ۵۹
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 دهد عبارتند از:ها و امکاناتی که این شبکه در اختیار کاربران قرار می قابلیت

، بسیاری از  1۳۸۷افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ در سال افزار کتابخانه دیجیتال نوسا، به نام نرم با ارائه اولین نسخه نرم 

ی مهم کشور در شبکه سیمرغ، محتوای دیجیتال منابع اطالعاتی خود را نیز به مرور در این شبکه  رسانمراکز اطالع 

تر شدن بار علمی این شبکه کمک  قرار داده و هر روز محتوا و سطح علمی این شبکه را باالتر برده و به گسترده 

 کنند. می

 60samanplنرم افزار سامان  

http://www.samanpl.ir/rapidsearch/search/Index 

های عمومی کشور و برای  این نرم افزار توسط نهاد کتابخانه

های عمومی طراحی شده است که هم  استفاده در کتابخانه 

افزار تحت وب است و به  این نرم کنند. کتابخانه عمومی در سراسر کشور از آن استفاده می  22۰۰اکنون بیش از 

 

 . از سایت یابش  6۰

 رسانی امکان جستجوی همزمان بین یک یا چند مرکز اطالع  •

 اربر امکان انتخاب مراکز موردنظر برای جستجو توسط ک •

 پشتیبانی از استاندارد دوبلین  -امکان جستجو در انواع منابع و مدارک اطالعاتی •

 امکان مشاهده موجودی واقعی هر مرکز در هر لحظه •

http://www.samanpl.ir/rapidsearch/search/Index/
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های متصل به  های عمومی کشور، امکان امانت، عضویت و جستجو در کلیه کتابخانهعنوان شبکه جامع کتابخانه

 شبکه را برای کاربران خود به سهولت فراهم کرده است. 

 برخی از مزایای مهم سامانه به شرح زیر است:

 ترین زماننه در کوتاه های جدید به ساماامکان اتصال کتابخانه  – 

 های عمومی متصل به سامانامکان جستجو در منابع کلیه کتابخانه – 

خوانی، چاپ نام عضو، امانت، بازگشت، تمدید، رف ای )ثبت امکان مدیریت کلیه امور کتابخانه – 

( به صورت کامالً تحت وب و در بستر  …های عطف و بارکد، ثبت نسخه، ورود اطالعات،  برچسب

 مرورگر؛

ای، شهرستانی،  ها در سطوح مختلف کتابخانهکردهای کتابخانهای از کلیه عمل گیری لحظه امکان گزارش  – 

 استانی و کشوری 

د و رزرو کتاب توسط اعضای خارج از محیط  نام، ارسال درخواست تمدی امکان ارسال درخواست ثبت – 

 کتابخانه و از طریق اینترنت؛

توان منابع در  در قسمت جستجو سه گزینه جستجوی آزاد، پیشرفته و فهرستگان دارد. در قسمت فهرستگان می 

ه  های دیگر و در سراسر کشور را مشاهده کرد. جستجوی فهرستگان به منظور بازیابی اطالعات در همکتابخانه

شده است. با استفاده از سطوح دسترسی متفاوت هم اعضا و هم کتابداران از این   های متصل به سامانه ایجادکتابخانه

 نرم افزار استفاده می کنند.

توان از خدمات پشتیبانی  با استفاده از شماره تماس، پست الکترونیک و فرم تعاملی طراحی شده در سایت می  

های زیادی دارد که در صورت تمایل به  ها امکانات و قابلیتها و زیربخش فزار در تمام بخشااستفاده کرد. این نرم 
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ها نیاز به کد کاربری و رمز  افزار مراجعه کنید که البته برای دیدن تمام قابلیت ها یا به پورتال این نرم آشنایی با آن 

منتشر شده است و از   1۳۹۵ید که البته این کتابچه سال ی راهنمای این نرم افزار را دانلود کنعبور دارید و یا کتابچه

 های آن دچار تغییر شده اند.روزرسانی شده و برخی از قسمتآن زمان تا حال حاضر نرم افزار به 

 61iripoمرکز مالکیت معنوی ایران 

https://iripo.ssaa.ir 

امالک  سازمان ثبت اسناد و  

های ثبت اختراع مخترعان ایرانی را فراهم کرده است. در صفحه جستجوی این  کشور قابلیت دسترسی به پروانه

های کلیدی، شماره  توانند از طریق وارد کردن اطالعات پایه جستجو مانند عنوان اختراع، واژه کاربران می  ،سامانه

پیشرفته مانند نوع شخص، تاریخ اظهارنامه، نام، نام خانوادگی و  چنین با استفاده از اطالعات ثبت و اظهارنامه و هم 

  های ثبت اختراع دسترسی یابند.شماره ملی به پروانه 

 ره ینیپرتال امام خم کپارچهی جستجو  سامانه

http://search2.imam-khomeini.ir 

 

 

 

 

 ابش ی تیاز سا . 61
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 اوقاف یآموزش یفرهنگ مجتمع 

http://mfpo.rasekhoon.net/home.aspx 

 

 

 

 کتب گانی را دانلود 

http://www.ketabnak.com 

http://www.farsibooks.ir 

 مدیریت منابع  و ،)فیش برداری(  ذخیره سازی ابزارهای

متون علمی و   نامه و سایرنرم افزارهایی هستند که نگارش مقاله، کتاب، پژوهش، پایان، ابزارهای مدیریت منابع

ترین ابزارهای مورد نیاز برای  افزارهای مدیریت منابع از مهم نماید. نرم تر میآموزشی را برای پژوهشگر آسان

شناختی آوری، مدیریت و حتی انتشار اطالعات کتابافزارها به پژوهشگران اجازه جمعپژوهشگران هستند، این نرم 

ه بازار عرضه نموده  های مختلف نرم افزارهای زیادی تولید و بدهد. در این زمینه شرکت یک مقاله یا تحقیق را می 

افزارها ممکن است بر روی یک سیستم کامپیوتری با سیستم عامل ویندوز نصب شود یا یک  اند که این نرم 

 اپلیکیشن موبایل باشد و بر روی موبایل استفاده شود.

کارهای  بخشد. در ناپذیر از کار پژوهشی است که به مطالعه علمی اعتبار می بخشی جدایی  ،ایجاد یک لیست منابع

شود و استفاده از نرم افزارهای  علمی و با تعداد زیاد منابع، مدیریت این منابع و ایجاد فهرست منابع دشوار می 

سازد. در واقع، یکی از کارکردهای اساسی یک نرم افزار مدیریت  مدیریت منابع کار را برای پژوهشگران آسان می 

http://mfpo.rasekhoon.net/home.aspx
http://www.ketabnak.com/
http://www.farsibooks.ir/
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تعدادی از   ادامهباشد. در شناختی منابع در یک کتابخانه شخصی می منابع، ذخیره و سازماندهی یک لیست کتاب

 62این نرم افزارهای مدیریت منابع برای آشنایی بیشتر معرفی می شوند.

 63(Citaviسی تا وی )

https://citavi.com 

توان بهترین برنامه مدیریت منابع دانست. با افزار را می این نرم 

توانند افزار، محققان، اساتید و دانشجویان می استفاده از این نرم 

 ها و مقاالت خود را ساخته و مدیریت کنند.نامهمنابع و در واقع، ارجاعات تحقیقات، پایان

 : Citaviافزار های نرم ی ویژگ

 طراحی مبتکرانه و کارآمد؛  •

 ، تصاویر و... در برنامه؛ PDFنمایش جهت مشاهده مستقیم صفحات وب، استفاده از منوی پیش  •

 ارائه راهنمای سریع در حین کار با برنامه؛  •

 منبع آفالین و آنالین؛ ۴۰۰۰امکان جستجو و پیمایش بیش از  •

 جستجوی بانک داده؛  •

 ترین سایت کاتالوگ آنالین؛ بزرگ جستجو در  •

 افزار، در صورت وجود در برنامه؛ جستجوی کتابخانه مورد نظر خود از طریق نرم  •

 

 . از سایت یابش  62
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 ها؛امکان مقایسه منابع موجود با ورودی و تطابق آن  •

 استاندارد؛  ۳۵اضافه کردن دستی ارجاعات در قالب  •

 ؛هاو دریافت چکیده، کلیدواژه  PubMed IDیا  ISBN، DOIساخت ارجاعات یک منبع با دادن  •

  (EndNote) 64اندنوت

https://endnote.com 

ای جهت ذخیره و سازماندهی منابع مورد  ای رایانه برنامه اند نوت 

استفاده در روند پژوهش است. این برنامه قابلیت جستجوی مقاالت  

 

 ابش ی تیاز سا.  6۴

 در مرورگر؛ Pickerآوری ارجاعات آنالین با استفاده از افزونه جمع •

 شود؛ با استفاده از بارکدی که از طریق گوشی شما از یک کتاب گرفته می  ISBNبه دست آوردن   •

 های دیگر؛وارد کردن ارجاعات از برنامه  •

 افزار؛ نرم حذف موارد مشابه از مجموعه منابع داخل  •

 ها به صورت رفرنس؛ و تنظیم آن  PDFهای آوری اطالعات فایل جمع •

 مقاالت از اینترنت؛ Full Textدریافت  •

 افزار؛ ذخیره منابع در یک پوشه و استخراج از نرم  •

 ؛ PDFتبدیل صفحات وب به  •

 افزار، مانند گرامر و امال.ارزیابی و اصالح مشکالت محتوای نرم  •

https://endnote.com/
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توان منابعی را که برای نوشتن  برنامه می کند. با این ها را فراهم می ها و ذخیره کردن اطالعات مورد نیاز آن در پایگاه 

است، مدیریت کرد  نامه، مقاله، کتاب و هر نوشته تحقیقاتی دیگر مورد استفاده قرار گرفته پروپوزال تحقیقاتی، پایان

 ها را در یک فرمت نوشتاری استاندارد ذخیره نمود. و آن

 :های اندنوت ویژگی 

ها در یک  ها و سایر فایل pdf؛ سازماندهی مآخذ، تصاویر،  در اینترنت هاهای اطالعاتی کتابنامهجستجوی بانک 

های  فیلد داده  ۵۴نوع مختلف که هر یک دارای  ۴۷بانک اطالعاتی؛  انتخاب انواع مختلف مآخذ از میان 

ابنامه و نیز تعریف نمود؛  مشاهده کت pdfتوان لینکی برای تصاویر و فایل  باشند. برای هر مآخذ می شناسی میکتاب

؛  pubmedها به متون؛  قابلیت اتصال مستقیم به منابع اطالعاتی نظیر  فهرست تصاویر همزمان با اضافه نمودن آن 

؛  یافتن خودکار متن کامل مقاالت در صورت وجود؛  بندی دستی و خودکار مآخذ بر اساس موضوع گروه 

 . فایل برای هر مآخذ ۴۵سازماندهی و یا اتصال تا 

توان از آن  شود و بدون مشکل می راحتی یافت می های مختلف آن به افزار، رایگان نیست؛ اما در ایران نسخه این نرم  

 استفاده کرد.

 One Note 65نرم افزار

https://www.onenote.com 

 

 ابش ی تیاز سا.  6۵
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ه  یر خود یک ابزار بسیار جذاب برای محققان بنظوان نوت یک دفترچه یادداشت دیجیتال است که با امکانات بی 

های خود را  توان فعالیت افزار یک دفترچه یادداشت چندمنظوره است که با استفاده از آن میرود. این نرم شمار می 

ها و صفحات مجزا تقسیم نمود و مسائل مربوط به هر بخش را در همان  سازماندهی کرده و دفترچه را به بخش 

 نویسی و مرور هر بخش وجود دارد. نویسی، حاشیه کردن، یادداشتیادداشت کرد. در این ابزار امکان برجسته بخش 

های  های خود را به اشتراک گذاشته و درباره ایده توانند ایده افزار می های مختلف کاربران این نرم همچنین در حوزه 

توانند از این نرم افزار به عنوان یک فعالیت آنالین بهره  د می خود و دیگران بحث و تبادل نظر نمایند. معلمان و اساتی

های علمی خود را در این نرم افزار انجام دهند و کتابداران نیز  برده و از دانش آموزان و دانشجویان بخواهند فعالیت 

 گذاری محتواهای تولید شده بهره ببرند. توانند از آن به عنوان ابزاری برای اشتراکمی

 توان اشاره نمود:افزار به موارد زیر می های این نرم ه ویژگی از جمل

 های مختلف نرم افزار گروه بندی بخش و قسمت  •

 یت باالتر و مهمتر نسبت به دیگر فعالیت ها و کارهای دارای اولکردن گذاری و برجسته برچسب •

 های موجود نویسی بر متون و یادداشتامکان حاشیه  •

 های گوناگون ها به شکل های ویدئویی و دیگر فایل صوتی، فایل های امکان ایجاد یادداشت •

 افزار با دیگران گذاری مطالب موجود در نرم امکان اشتراک  •

 ها بر روی متون موجود دادن قسمتی از متن و دیگر فعالیتکردن، برش کردن، ذخیره امکان حذف  •
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  (evernote )اورنوت

 https://evernote.com 

Evernote  نهفته که اگر آن را   نجایبرنامه در ا نی ا ی است. قدرت اصل  گانیرا ی بردارادداشت یبرنامه  نیترمحبوب

  یابزارها   نیب نترنت،یهمه اطالعات آن با استفاده از ا د،یتبلت خود نصب کن ایتلفن هوشمند  ،یخانگ وتریکامپ یرو

بالفاصله پس از   د،یده رییگجت تغ ایابزار  کی خود را در  یهاادداشت یمختلف همگام خواهد شد. درواقع اگر 

برنامه،   نیا  یژگیو نیتر. مهم دییخود مالحظه فرما یهاگجت  ریدر سا دیتوانی را م   راتییتغ هیکل ره،یذخ

 آن است. عی سر یساز همگام

Evernote  مک،   ندوز،یچون و  یگوناگون ی افزارنرم یهادر پلتفرمiOS شودی عرضه م  یبرو بلک دی، آندرو  . 

انجام    نیرا به صورت آنال   یسازتعامل دشته و همگام  گر یکدیبا  نترنت،یبستر ا  قیها قادرند از طربرنامه  ن یا یتمام

  شتریکه ب یکرده است تا کاربران هیته زین ینترنتیا  یهامرورگر  یبرا  یاافزونه  Evernoteگذشته  نی دهند. از ا

 66نمانند. بهرهی از آن ب زیها دارند نبه استفاده از افزونه  لیتما

 

 

 note-application-evernote-2302application/-https://www.zoomit.ir/software،  1۳۹1ی،  ملک محمد نیحس . 66

https://evernote.com/
https://www.zoomit.ir/software-application/2302-evernote-application-note


 پژوهش آنالین 

22۰ 

 

 keepnote        کیپ نوت

http://keepnote.org 

دهد در   یباشد که به شما امکان م  یبزرگ گوگل م یاز کمپان  گرید یمحصول پیگوگل ک

شما  ی ها  ادداشتیبرنامه،   نی . از آنجا که ادیکن جادیرا ا   ییها ادداشتیحال حرکت به سهولت 

  نامهبر کی  قیخود، از طر د یعمالً از هر کجا )در دستگاه اندرو د یتوان یکند؛ م یم  یهمگام ساز  Googleرا با 

Chrome  )برنامه یها  یژگیو           .دیداشته باش یها دسترسبه آن و در وب : 

 ها و عکس ها  ستیها، ل ادداشتی  قیافکار خود از طر  رینگه داشتن مس –

 Google Now قیداشتن از طر ادیها به نکات مهم و به  یادآور یاضافه کردن   –

 کند( نیز تبدیل می ی )هنگام ضبط صدا، گفتار شما را به متن صوت یها  ادداشتیداشتن  –

 د یندار ازیبه آنها ن گرید ی ها وقت ادداشتی  یگانیبا –

 ع یکردن سر  دایپ یها با رنگ برا   ادداشتیکردن  یسفارش –

 مکان و زمان   یها  یادآور یاضافه کردن   –

 6۷با اضافه کردن چک باکس  ستیچک ل کی به  ادداشتی کی افزودن  –

 

 

 .ir/app/com.google.android.keephttps://myket. از سایت مایکت.  6۷

http://keepnote.org/
https://myket.ir/app/com.google.android.keep
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 68فیش نگار 

 https://www.noorshop.ir/fa/product/6381 

با   هیواژه، نما دیکل یبر مبنا یو لفظ  یموضوع  یبردار  شیبا امکان ف یبردار شیابزار قدرتمند ف

  ایو  ه یواژه، نما دیموضوع، منبع، کل خ،یها بر اساس تار  شیآسان به ف یامکانات متنوع ، دسترس

 ها و ...   شیدر ف عیو سر شرفتهیپ ی با امکانات متعدد و جستجو ی صوت  یبردار شیف ،یسخنران

 سپهر  انهیخدمات نور را: کننده دیتول

 ها:قابلیت

 با امکانات متنوع هینما دواژه،یکل یبر مبنا یو لفظ ی موضوع یبردار  شیف •

 ی سخنران ا یو  هی ، نما دواژهیموضوع، منبع، کل خ،یها بر اساس تار  شیآسان به ف یدسترس •

 ها   شیدر ف عیو سر  شرفتهیپ یبا امکانات متعدد و جستجو یصوت  یبردار  شیف •

ها، حفظ مشخصات قلم و پاراگراف، ابعاد مختلف کاغذ،    نشیاقسام گز یبر مبنا شرفتهیپ ی ریگ گزارش •

 word طیگزارش در مح  شی رایامکان وو  word لیدر قالب فا یخروج

 گزارش به شکل مقاله و کتاب یخروج •

 مختلف  انهیآنها در دو را  هی تجز ایمنتوع و امکان ادغام و  یاز بانک ها استفاده •

 نگار  شیبه ف گرید  یمتن از برنامه ها و نرم افزارها عی امکان ارسال سر •

 

 . از سایت نورشاپ  6۸
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  عیبرداشت سر یبرا  رهیو غ نترنتیو ا  یاسالم  ینرم افزارها  طیدر مح  نهیکم ک یراست کل یمنو  حضور •

 ها  شیمتن و منبع ف

 ی اسالم  ی خودکار منبع در نرم افزارها صیتشخ  •

 ( Firefoxو   IE)سازگار با  ینترنتیا  یها  شیف انیدر پا ینترنتیخودکار آدرس صفحات ا درج •

 نهیاز داخل کم مایاختصاص موضوعات و منابع مستق امکان •

 ی ریو گزارش گ یسرعت جستجو، دسته بند شی افزا •

 جستجو در متون معرب  امکان •
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 نرم افزار مدیریت استناددهی 

وسیله ه دهد، که منابع خود را ب افزارهایی هستند که به پژوهشگران این امکان را می نرم افزار مدیریت استناددهی، نرم

افزار برای ذخیره و استفاده از استنادهای کتابشناختی و نیز مدیریت منابع پژوهش  سازماندهی کنند. این نرم  آن

 شود. استفاده می 

 نرم افزار مدیریت استناددهی چه کاربردی دارند؟ 

 :افزارهای مدیریت استناددهیهای کلیدی  نرم ویژگی 

 ای جدای از متن مقالهذخیره کردن لیست مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، در کتابخانه •

 های تعیین شده در متن نادها و کتابشناسی بااستفاده از شیوه وارد کردن است •

آورد و  مرتب کردن اطالعاتی که یک محقق در طی سازماندهی دانش در طول پژوهش خود به دست می  •

 کند.یا با آن برخورد می 

 شود.نه نامیده میشامل یک بانک از منابع هستند که گاهی کتابخا •

 ها منتقل کنند. ها و شکلتوانند منابع را از انواع گوناگون و مختلفی از فرمت می •

 .که شما در حال نوشتن هستید، قابل به کارگیری هستند همزمان با این  •

های مختلف  شده را بر اساس سبک شناختی و فهرست منابع مطالعه قابلیت ایجاد و تولید اطالعات کتاب •

 دهی و با هدف چاپ یا واگذاری دارا هستند. منبع

 توانند رکوردهای مورد نظر را از فرمت پی. دی. اف جستجو کرده و منتقل کنند. می •
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افزارهای  با توجه به لزوم استفاده از ابزارهای پژوهشی برای افزایش سرعت و دقت در پژوهش، استفاده از نرم 

های اخالق پژوهش، بهره مندی از ابزارهای دقیق  ق این یکی از مصد مدیریت منابع بسیار کاربردی است. همچن

ترین ابزار  توانید از بهترین و مناسباستناددهی است. به این منظور با بررسی ابزار مناسب با شرایط نگارش می 

 6۹مند شوید. پژوهشی بهره 

 70اریپژوه سامانه

https://www.pajoohyar.ir 

  ه یزبان است که بر پا  یمتن باز فارس  یاستنادده تی ریافزار مد نرم  نیاول اریپژوه

محققان و پژوهشگران را در امر   ،افزارنرم  نیشده است. ا ینرم افزار زوترو طراح

و   یپژوهش یابزار ار،ی. پژوهکندی م یار ی یپژوهش ج ینتا یسازپژوهش و مستند 

به   خود را ی منابع علم لیو تحل هیو تجز ی سازمانده  ،یگردآور تا کندی قدرتمند است که به کاربران کمک م

مورد نظر خود، به   یاستنادده ةناموه یبر اساس ش و یبر آن بتوانند به نحو مناسب هیانجام دهند و سپس با تک یآسان

 و مقاله بپردازند.  نامهانیحاصل پژوهش خود در قالب کتاب، پا یمستندساز

استفاده از   ،یگذار ادداشت یاطالعات،   یو طبقه بند رهیاز جمله ذخ  یاریبس ی هات یقابل ینرم افزار دارا  ن یا

با منابع برخط   یمحکم وندیپ اریپژوه نیشده و... است. همچن رهیاطالعات ذخ یمختلف، جستجو یهابرچسب

(online دارد، به ) ها قلم  و ده  ریمقاله، صفحات وب، تصاو ب،اطالعات از کتا  یابیکه هنگام جستجو و باز  یاگونه

 

 ابش ی تیاز سا.  6۹

 . از سایت پژوهیار  ۷۰

https://www.pajoohyar.ir/


 پژوهش آنالین 

22۵ 

 

  ی کند و سپس برا رهیمنابع خود را در نرم افزار ذخ تواندی پژوهشگر به طور خودکار م  گر،ید یدار یو شن یدارید

در متن در حال نگارش خود   یاقالم متنوع اطالعات ن ی به ا یمختلف استنادده یهاوه یمنابع با ش نیاز ا  یاستنادده

 . دیاقدام نما

 یقیسه زبانه و تلف ازی)نور( و بر اساس ن ی علوم اسالم یوتر یکامپ قاتیمعاونت تهران مرکز تحق یافزار از سو نرم  ن یا

 و ارائه شده است.  یطراح ی سیو انگل یعرب ،ی فارس یکاربران منابع پژوهش 

 دهد:  یکاربر قرار م  اریرا در اخت  ی نرم افزار امکانات نی ا  نهیدر زم اریپژوه تیسا وب

*        افزارنرم  یروزرسان* به  نرم افزار ن یآنال افتی و در دی *خر اریمرتبط با نرم افزار پژوه یها  ی* اطالع رسان

  وه ی* ش اریبه ابر پژوه ی* دسترس یآموزش  یها* ثبت نام در کارگاه  یآموزش ی و بروشورها لمیبه ف یدسترس

 ن یآنال  ی* استنادده ی موضوع یها* فراداده  یو دانشنامه استناد یاستناد  یهانامه

 افزونه پژوهیار

های: کروم، فایرفاکس، اپرا و نیز وُرد امکان  دهید، رابط می های خود را از طریق مرورگر انجام چنانچه پژوهش 

 کند. شده در »پژوهیار« فراهم می های شناختهذخیره نتایج حاصل از تحقیقات شما را در قالب مترجم 

 هاقابلیت

 شده های شناخته* ذخیره نتایج برآمده از تحقیقات کاربر در قالب مترجم 

 شده و ساماندهی آنهام های انجا* دسترسی آسان به پژوهش 
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 سامانه ابر پژوهیار

های خود دسترسی پیدا کنید. با وارد شدن به  های مختلف به آخرین تغییرات مجموعه با »ابر پژوهیار« در سیستم

 افزار، امکانات پژوهیار به صورت برخط در اختیار شماست. حساب کاربری خود، بدون نیاز به نصب نرم 

 هاقابلیت

 ده اطالعات ذخیره شده در هر زمان  * امکان مشاه

 های پژوهیار به صورت برخط * امکان ذخیره اطالعات از رابط

 ها به صورت برخط * امکان ویرایش اطالعات آیتم و مجموعه 

 * امکان افزودن آیتم به کتابخانه به صورت برخط   

 سامانه استناددهی آنالین   

و با مشخص  کندی مورد نظر خود را انتخاب م وهیش ن،ی صورت آنال است که پژوهشگر به  یروش  نی آنال یاستنادده

و   ردیبگ یمورد نظر خروج وهیاز منابع خود مطابق با ش تواندیو...( م نامهانی)کتاب، مقاله، پا تمیکردن نوع آ

بدون نیاز به ایجاد کند استناددهی آنالین، به شما کمک می متن را مشاهده کند.برون ایمتن و جا استناد درون همان

راحتی کتابنامه خود  شناختی مدنظرتان، بهافزار پژوهیار، با وارد کردن اطالعات کتاب حساب کاربری و یا نصب نرم 

 نماید.های فارسی و انگلیسی پشتیبانی مینامهرا تولید کنید. این ابزار، از انواع شیوه 

)کتاب،   تمینوع آ دیبا یاستنادِ دست ق ی. کاربر از طرشودیم م خودکار انجا ایو  یبه دوصورت دست نی آنال یاستنادده

به   یمربوط به آن را پر کند. در  استنادده یلدها یمورد نظر ف تمی( را مشخص کند و مطابق با آ رهیو غ نامهانیمقاله، پا
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 وهیو ش کندی د م ( را وارره یو غ سندهیمانند )شابک، شابن، نام نو رامشخصه از منبع  ک یروش خودکار کاربر تنها 

 . کندی استناد خود را مشاهده م   جهینت ن،یآنال ی هاگاه یپا سِیب تایبا  اتصال به د کند،ی مورد نظر را انتخاب م

 : نیآنال یو ضرورت استنادده دیفوا

  رییتغ امکان، همزمان از استناد گرفتنِی مشاهده و خروج امکان، دقتِ استناد باالبردن، یسرعت استنادده شی افزا

،  مشخصه بارزِ منبع کی  قیمنبع مورد نظر تنها از طر یجستجو ، ریگیکدیبا  وهیو مشاهده چند ش نامهوهیش

 اخالق پژوهش   تیرعا،  گریکدیتمام استنادها با  یسازدستک ی

 :افزار مدیریت استناددهی فارسیضرورت استفاده از نرم 

 ای مشابه خارجی از: افزارهعدم پشتیبانی نرم   •

o  رابط کاربری زبان فارسی )و عربی(؛ 

o  عالئم نگارشی و سجاوندی فارسی و عربی؛ 

o ها(:های  علمی استاندارد )قابل درون برد( فارسی )عالوه بر خارجی سایت 

o  ها(:ای داخلی )عالوه بر خارجی های کتابخانه فراداده 

o  ،کتابخانه ملی، کتابخانه مجلسlib.ir  ،)دارالحدیث(ketab.ir   سیمرغ، پارس ،)خانه کتاب ایران(

 آذرخش و...

 نیاز چندزبانة مؤلفان علوم انسانی و اسالمی به:  •

o »)استناددهی همزمان به منابع چندزبانه )فارسی، عربی 
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 Zotero 71نرم افزار

https://www.zotero.org 

توسط مرکز  2۰۰6افزار زوترو در سال نرم

های جدید و تاریخ دانشگاه ماسون جورج  رسانه 

گذاری  سازی، سازماندهی، مدیریت استناددهی و به اشتراک رونمایی شد. ابزاری با استفاده آسان جهت مجموعه 

نماید با این تفاوت که  کاربران فراهم می  برای END NOTEافزار منابع پژوهشی است و کارایی شبیه نرم

افزار رایگان و قابلیت پشتیبانی آنالین را در سایت خود را برای کاربران فراهم نموده است.  دسترسی به این نرم 

نامه و تحقیق هستند که فقط به نوشتن  افزار مناسبی برای پژوهشگران و دانشجویانی که مشغول پایان درواقع نرم 

افزار تمام استنادات را با روش انتخابی پژوهشگر مدیریت  مایند و با واردکردن منابع به زوترو، نرم نتمرکز می

 گیرد.افزاری رایگان است که بدون هیچ محدودیتی در اختیار کاربران قرار مینماید. زوترو نرم می

 ( Mendeley) 72مندلی

  https://data.mendeley.com 

مندلی یک ابزار بر پایه فضای ابری است که به منظور  

گیری از  گذاری و بهره سازی امن، به اشتراک ذخیره

ترین  هم های پژوهش که مگیرد. در این ابزار پژوهشی داده های پژوهش توسط محققان مورد استفاده قرار می داده 

ها در یک فضای ابری با میزبانی  سازی شده و این داده توسط محققان ذخیره ،اصل در روند انجام هر پژوهش هستند

 

 از سایت یابش. ۷1

 ابش ی تیاز سا.  ۷2

https://www.zotero.org/
https://data.mendeley.com/
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شده در این ابزار  های ذخیره شود. دادهها جلوگیری می شدن آنخارج امن نگهداری شده و از حذف و از دسترس

پذیری و  به همین دلیل رویت  ؛ها استناد شودقرار گرفته و به آن  تواند به آسانی توسط دیگر محققان مورد استفادهمی

فرم مبتنی بر ابر است که وظیفه آن مدیریت  یابد. در واقع مندلی یک پلت استناد مقاالت نیز به این روش افزایش می 

 های پژوهش به شکل امن است.داده 

 استناددهی نامید. افزار مدیریت  ترین نرمتوان محبوبمندلی را می 

 های این برنامه عبارت است از:ویژگی 

  Backupو  Syncروزرسانی، مندی از حساب آنالین جهت به بهره  - دهی؛نوع شیوه نشانی 16۰۰بیش از  -

 سازگاری کامل با: - ؛Linux – MAC – iOSهای سازگار با سیستم عامل  - اطالعات؛

  Windows Word 2003, 2007, 2010 

  Mac Word 2008, 2011 

  OpenOffice 3.2 

  BibTeX   _ راحتی از هر جا، حتی یک صفحه اینترنتی با یک  امکان وارد کردن مستقیم اطالعات پایگاه به

به صورت   PDFاستخراج اطالعات متادیتا از   -  سهولت استفاده زیاد و واسط کاربری بسیار عالی؛  - کلیک؛ 

       ها؛PDFگذاری در و نت Highliteامکان   -   ها؛ Web Developer برای Open APIدارای  -   مستقیم؛

 ها موتور جستجوی معتبر برای دریافت مستقیم اطالعات رفرنس  قابلیت اتصال به ده  -
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 Endnote 73نرم افزار 

http://endnote.com 

است  اندنوت یک نرم افزار مدیریت منابع 

دهی  سازی، سازمان افزار جهت ذخیره که در حاضر تحت مالکیت شرکت کالریویت آنالیتیکس قرار دارد. این نرم 

ها و  گیرد. این برنامه امکان جستجوی مقاالت در پایگاه و استناددهی در روند پژوهش مورد استفاده قرار می 

توان منابعی را که برای نوشتن پروپوزال  اندنوت می کند. با ها را فراهم می کردن اطالعات مورد نیاز آن ذخیره

ها را در  است، مدیریت و آن   نامه، مقاله، کتاب و هر نوشته تحقیقاتی دیگر مورد استفاده قرار گرفتهتحقیقاتی، پایان

یک فرمت نوشتاری استاندارد ذخیره نمود. اندنوت دارای فرمت مجالت مختلف است، بنابراین با کمک آن  

 طور خودکار و سریع ایجاد یا تغییر دهید.نید فهرست منابع مقاله خود را مطابق آن مجله به توامی

 Ref Works 74نرم افزار 

https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init 

یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت منابع نرم افزار  

رف ورکز است که محصولی از پایگاه اطالعاتی  

پروکوئست است که در زمینه نگارش متون علمی  

نماید. این نرم افزار یک پایگاه داده مبتنی بر وب است که به کاربر این  کمک بسیاری به نویسندگان مقاالت می 

توانند یک پایگاه  های داده آنالین میهای متنی و یا اطالعات پایگاه دهد با وارد کردن منابع، داده امکان را می 

 

 ابش ی تیاز سا.  ۷۳

 ابش ی تیاز سا.  ۷۴

http://endnote.com/
https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init
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منابع وارد شده در این نرم افزار پس از انجام کار تحقیقاتی مورد نظر به   اطالعاتی شخصی برای خود داشته باشند.

برای این امر نیست و در پایان کار با نرم افزار به  بندی شده و پژوهشگر نیازمند صرف یک زمان طوالنی آسانی قالب

ترین زمان ممکن به انجام  بندی نموده و استناددهی متون علمی را در کم صورت خودکار و آنالین منابع را جمع 

 رساند. می

 75استناد به منابع الکترونیکی 

شود این است  پژوهشگران و دانشجویان ایجاد می با رشد روزافزون منابع الکترونیکی در سطح وب، سوالی که برای 

های مختلف در سطح وب وجود دارد. برخی منابع هم  قالب ا که چطور به منابع الکترونیکی استناد دهند؟ این منابع ب

که نسخه فیزیکی دارند و هم نسخه الکترونیکی. تعدادی از منابع تنها به صورت الکترونیکی موجود هستند. برای آن 

 :کنیمرت روشن بدانیم نحوه استناددهی به این منابع چگونه است، ابتدا تعدادی از این منابع را بررسی می به صو

 ( web pageسایت اینترنتی)وب

ها در حال کار هستند. سایت اینترنتی یکی از منابع مهمی هستند که روزانه پژوهشگران زیادی با آنصفحات وب

 ه نام صفحه، آدرس صفحه و همچنین تاریخ دسترسی آن توجه کافی داشته باشیم. برای استناد به این منابع باید ب 

برای هدایت خوانندگان به کل یک سایت اینترنتی )اما نه یک سند خاص در سایت(، کافی است آدرس سایت را  

د دارد. به یاد  در متن ذکر کنید. اطمینان حاصل کنید که آدرس اینترنتی ارائه شده شما به روز است و به سایت پیون

 

 /1995https://pajoohyar.ir/blog/postهمه مطالب این بخش از سایت پژوهیار است. . ۷۵

https://pajoohyar.ir/blog/post/1995
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های اینترنتی ممکن است تغییر کنند. در بعضی از صفحات وب آدرس اینترنتی وجود ندارد.  داشته باشید که آدرس 

 توان به شماره پاراگراف استناد داد.برای جبران آن می 

 ای از استناد به صفحه وب با شیوه شیکاگو:نمونه

Tutorialspoint.com. “Agile Project Management.” www.tutorialspoint.com. Accessed February 

02, 2016. 

http://www.tutorialspoint.com/management_concepts/agile_project_management.htm. 

 ( EBookکتاب الکترونیکی)

دهی دقیق و همانند استناد به صورت  ها وجود دارد، نیازمند آدرس کتاب الکترونیکی که امروزه در بسیاری از سایت 

 ی ذکر شود.چاپی است. با این تفاوت که آدرس اینترنتی کتاب نیز باید در استنادده

 استناد به کتاب الکترونیک در شیوه شیکاگو:

کانت، ایمانوئل. 1۳۷۸. درسهای فلسفه اخالق . منوچهر صانعی دره بیدی. نقش و  

 نگار.

http://simorgh.nosa.com/tabid/43/Default.aspx?_RQ=FullRec&RNum=1&Rec

 

 id=2                      (2۰16 بهشتیارد   2۰در  ی)دسترس 

 ( Electronic articlesمقاله الکترونیک)

شود. معموالً در اینترنت منتشر میای است که به صورت الکترونیکی ، ژورنال الکترونیکی یک نشریه دوره 

برای یافتن مقاالتی در مورد یک   .های چاپی سنتی دارندهای الکترونیکی مزایای متعددی نسبت به ژورنال ژورنال 

http://www.tutorialspoint.com/
http://www.tutorialspoint.com/management_concepts/agile_project_management.htm


 پژوهش آنالین 

2۳۳ 

 

ها به  توانید صفحات مطالب و یا متن کامل مجالت را جستجو کنید. مقاالتی که در این ژورنال موضوع خاص می 

شود و اطالعات  له الکترونیک هستند. برای استناد به این اسناد همانند نسخه چاپی عمل میرسند با نام مقاچاپ می 

 شود.الکترونیکی نیز به آن اضافه می

 استناد به مقاله الکترونیک در شیوه شیکاگو:

. »هویت دینی و جوانان؛ )نمونه آماری، جوانان شهر  1۳۸۸کالنتری، عبدالحسین، جلیل عزیزی، و سعید زاهدانی. 

.  12۵(: 6)پیاپی  2. تحقیقات فرهنگی ایران شیراز(«

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=93693 2۰16 دسترسی در 6 خرداد( 

 ابزارهای نوشتن 

 ورد

شود که در عصر جدید استفاده نکردن از آن، به  یکروسافت ورد از دسته نرم افزارهایی محسوب میاار منرم افز

جالب و جذابی است که    یهاخصوص برای قشر تحصیل کرده تقریباً غیرممکن است. این نرم افزار شامل قابلیت 

هم دقیقاً همین کاربردی بودن آن است.  تر خواهد شد. دلیل محبوبیت آن انجام خیلی کارها از طریق آن بسیار آسان 

های تبلیغاتی با  های علمی، یادداشت برداری، ساخت آگهیتوان به نوشتن مقاله از جمله کاربردهای آن می 

ها و کاربردهای این نرم  افزار وُرد و همچنین صدها کاربرد دیگر، اشاره کرد. اگر از تمام قابلیتهای هنری نرم المان

ترین  ای برای این برنامه تبدیل شوید. یکی از مهم توانید به یک کاربر حرفه شته باشید، به راحتی می افزار آگاهی دا

نویسی با استفاده از نرم افزار ورد یکی از کاربردهای  مقاله  ست.ویرایش متن ا ،کاربردهای این نرم افزار محبوب

 آموزان و دیگر محصلین قرار گرفته است.  اصلی این برنامه است که به شدت مورد استفاده دانشجویان، دانش 
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   LATEXنرم افزار لی تکس 

با این تفاوت که با   ؛آیدبه حساب می  HTMLگذاری دقیقاً مثل ( یک زبان برچسبLATEXلی تکس )

HTML  تمام مجالت   .تکس صفحات یک کتاب یا مجله یا یک مقاله راکنیم و با لیصفحات وب را طراحی می

کنند، به همین دلیل کسانی که  مقاالت را در قالب لی تکس قبول و دریافت می  ،و سمینارهای علمی مشهور

 المللی منتشر کنند مجبورند با این زبان آشنا شوند. بخواهند مقاالت بین 

نویسی این است که نویسنده مقاله به جای درگیرشدن با مسائل  برای مقاله LATEXحسن بزرگ استفاده از 

 کند. آرایی مستقیماً بر نوشتن متن تمرکز می مربوط به صفحه 

 WORDتر از بسیار زیباتر و متناسب ،های فراوان باشدرای فرمول ا مخصوصاً زمانی که متن د LATEXخروجی 

Office   .اما مزیت نرم افزار استWORD Office  در مقایسه باLATEX   این است که تصویر مشاهده شده

 شود.بر روی صفحه نمایش کامپیوتر، همان چیزی است که در نهایت چاپ می 

 ،Adobe Acrobat، GSview، Ghostscripctبرای نصب و استفاده از این نرم افزار، نرم افزارهای 

MikTex  وWinEdt یب روی کامپیوتر نصب کنید. نرم افزارهای را به ترتGSview  وGhostscripct   برای

  dviهای با پسوند .امکان مشاهده فایل   Yapی با نصب برنامهMikTexو نرم افزار  psهای با پسوند . مشاهده فایل 

 دهد.را به شما می 

LyX 

در اختیار  ای که نرم افزاری است که شما را به نوشتن بر اساس ساختار مقاله  

پذیری و  کند و نه صرفا ظاهر آن. این نرم افزار از انعطافتشویق می  ،دارید

ای  گیرد و در عین حال رابط کاربری ساده بهره می TeX/LaTeXقدرت 
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توانید انواع معادالت  نویسی کنند. با این برنامه می راحتی بتوانند با آن شروع به مقاله کند که کاربران به ارائه می 

ها و ...  ضی را با ظاهری مناسب در مقاله خود تایپ کنید. ایجاد ساختاری مناسب برای مقاالت آکادمیک، کتابریا

ها  های دلخواه مقاله خود را به آن ها ایجاد کنید و بخشتوانید لیستی از رفرنس پذیر است. عالوه بر این میامکان

نامه یا حتی نامه  توانید با آن فیلم می  ،نویسی محدود نیستو کتاب نویسی های این برنامه به مقاله ارجاع دهید. کاربرد 

های مناسب اسناد در این برنامه گنجانده شده است که کار شما را به شکل قابل  بنویسید. مجموعه بزرگی از قالب

 .کندتوجهی آسان می 

LyX  خواهند نوشتاری با ظاهری جذاب داشته باشند. این برنامه  افرادی توسعه داده شده است که می  برای

برخالف محصوالت آفیس کامال رایگان است. اما برای کار با آن باید با التکس و دستورهای آن آشنا باشید. بعد 

تنها نقطه ضعف این برنامه،   خروجی بگیرید. pdfتوانید آن را در قالب فرمت  از کامل کردن مقاله خود می 

 گیگ این برنامه دانلود خواهد کرد.  1.۵های ضروری آن است. به محض نصب نزدیک به کتابخانه

 ابزارهای کمکی برای تایپ

راحتی و با  ویژه فیش برداری به برداری متنی دارد، فعالیت پژوهشی و به با وجود منابع دیجیتالی که غالبا امکان کپی

که کردن و نوشتن نخواهد بود. برای این نیاز از مقداری تایپ پذیرد؛ اما با این وجود، پژوهشگر بی ی سرعت انجام م 

تر و با سرعت بیشتر انجام شود، برخی ابزارهای کمکی وجود دارد که پژوهشگر را  حمت کم کردن با زکار تایپ 

 کند. یاری می  هدر این زمین

 :تایپ صوتی .1

و شما  کندی م شی رایبه متن ورد و متن قابل و لی هستند که گفتار شما را تبد  ییابزارها   ،یصوت پیتا ی ابزارها

 .دیخود اضافه کن یو به متن اصل دیاز متن را با گفتار انجام ده یهر بخش دیتوانیم
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 گوگل ترنسلیت 

https://translate.google.com 

با این لینک وارد سایت شوید و بعد از انتخاب زبان مورد نظر، روی نشانه  

میکروفن کلیک کنید و شروع به گفتن متن خود نمایید و در نهایت متن  

 تایپ شده را بعد از بررسی و ویرایش به متن اصلی خود اضافه کنید.

 ورد

  پردازندی که به نوشتن م   یافراد   تیپرکاربرد است که اکثر اریبس یز ابزارها ا  یک ی Microsoft Wordنرم افزار 

به شما امکان   تیقابل نی و ا کندیم یبانیگفتار به متن پشت  لینرم افزار خوشبختانه از تبد نی. اکنندی از آن استفاده م 

به صورت   توانندیافراد م بیترت نی. بددیکن پیتا  بوردیتان را بدون استفاده از ککه متن دلخواه  دهدی آن را م

کار   نیممکن است ا  نی کنند. همچن ل یتبد شیرا یمتن قابل و کی خود را به  یهاصحبت ای  یصوت یمحتوا میمستق

  لبقا یخروج کیمتن گفتار را به صورت   تیگفتار به نوشتار مستقل انجام دهند و در نها  ل ینرم افزار تبد کی را در 

که در   Homeسر برگ  قیاز طر  Microsoft Word. در رندیبگ لیتحو Wordدر فرمت  ی و حت شی رایو

 کروفونی. ممکن است بار اول از شما خواسته شود تا مدیکن ک یکل Dictate یصفحه قرار دارد، بر رو  یباال

  یصدا  دنیتا روشن شود و با شن د یمنتظر شو ی. اندکشودی ظاهر م کروفونینماد م  کی.دیخود را فعال کن ستمیس

 شروع به گوش دادن کرده است.  ستمیکه س دیمطمئن شو پیب

تمام شد، با زدن   تانیهاکه صحبت یهنگام.دیکن انیرا با صراحت ب  ی. عالئم نگارشدیبه صحبت کن شروع

Close(X)  در سربرگHome دیرا خاموش کن کروفونیم. 

https://translate.google.com/
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 گوگل  

ادغام با نرم افزار   تی گفتار به نوشتار شرکت گوگل است که قابل ل یتبد سیسرو ها،س ی سرو نی ا  نیترمعروف

Microsoft Word  تا به   دهدی امکان را م ن یگفتار به نوشتار شرکت گوگل به کاربر ا  لیتبد سیرا دارد. سرو

  ی را ط ر یخود مراحل ز  کروفنیاز روشن بودن م نانی پس از اطم ،یصوت پیانجام تا یبپردازند. برا  یصوت پیتا

 : دیکن

  Google Docsو سپس به  Google Driveخود را باز کرده و به صفحه  Chromeشروع مرورگر   یبرا

  دیجد  لیفا  کی می” در نوار آدرس مرورگر کروم خود به طورمستقnewکردن عبارت “ پ یبا تا دیتوانی . مدیبرو

Google Docs دیبه وجود آور . 

. با  دیکن کیکل Voice Typing نهیگز  یو رو  دی برو  Tools یبه منو  ،یصوت  پیتا یسازفعال  ی برا سپس

 .دیرا فعال کن ی صوت پیتا دیتوانی م ندوز ی” در و  Ctrl+Shift+S”  انبریم دیفشردن کل

 .دیکن کیآن کل  یشروع رو ی. براشودی صفحه ظاهر م یبر رو کروفنیم کونیآ  یکوچک دارا  یاپنجره

و سپس از   دیکن کیکل کروفون یم کونیپنجره آ  یسه نقطه باال ی به طور خودکار زبان شما را متوجه نشد، رو اگر

  کروفنیم کونیآ  یکه صحبت شما تمام شد رو یزمان.دیموجود، زبان مورد نظر خود را انتخاب کن یهازبان  نیب

 .دیکن کیکل
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 76دیپ ماین 

http://deepmine.ir/fa 

ماین با قابلیت تایپ متون و اشعار فارسی با دقت باال تهیه  تایپ صوتی )تایپ گفتاری( دیپ

 شده در شرکت دانش بنیان ایرانی 

ورد توجه بوده است. برای این  های الکترونیکی با استفاده از گفتار از سالیان دور مارتباط با کامپیوتر و دیگر دستگاه 

ها بازشناسی گفتار است که با نام تایپ گفتاری و یا  ترین آنهای مختلفی است که یکی از مهم منظور نیاز به سیستم 

 .شودتایپ صوتی هم شناخته می 

فته است  ها خیلی بهبود یاهای عصبی عمیق دقت این سامانه های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی و قدرت شبکهدر سال 

های با دقتی برای این  بوک سیستمهای بزرگ تجاری از جمله گوگل، مایکروسافت، آمازون و فیس و شرکت

های  ایرانی با دقت باال و قابل مقایسه با دیگر سامانه موضوع دارند. هدف ما در این پروژه تولید یک سامانه تمام

 .ها برای زبان فارسی استموجود و حتی بهتر از آن 

سازی شد. آوری دادگان گفتاری برای زبان فارسی، اولین موتور بازشناسی گفتار با استفاده از آن پیاده بعد از جمع 

باعث شده دقت آن قابل مقایسه با   ،های یادگیری عمیق و استفاده از دادگان مناسبگیری از آخرین روش بهره 

هزار کلمه دارد که تقریباً به   26۸ال حاضر این سامانه های بزرگ باشد. در حهای تایپ گفتاری دیگر شرکتسامانه

ای هنوز کامل نیست و ما در حال  اما برای گفتار محاوره  ؛دهدطور کامل گفتار رسمی فارسی را پوشش می 

 

 . از سایت دیپ ماین ۷6

http://deepmine.ir/fa/
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ها خودتان به کیفیت کار پی خواهید  افزار با خروجی دیگر سامانه وجی این نرم خرکردن آن هستیم. با مقایسه کامل

 .برد

 :ماینصوتی دیپ های تایپ یژگی و

 کیپ نوت 

 توضیح آن در بخش، ابزارهای فیش برداری داده شد.

 ای دقت باال با قابلیت تشخیص گفتار محاوره  •

 کنددرصد زمان گفتار آن را به متن تبدیل می  ۳۰سرعت باال که در حدود  •

 شدههای تایپ امکان ذخیره در فایل و ارسال فایل •

 های سامانهروز شدن مداوم مدل به •

 گفتاری  دادگان آوریجمعر پروژه  امکان افزایش دقت برای صدای شما با مشارکت د •

 است  داخلی کامل مایندیپ کنندمی  استفاده  گوگل از   که صوتی تایپبر خالف اکثر دیگر برنامه  •

 امکان افزودن کلمات تخصصی شما به لیست دادگان برنامه  •

 های شماقابلیت بهینه کردن آن برای کاربردهای متناسب به پروژه  •

 هابرنامه  و هاشرکت  دیگر به  سرویس تصوربه  صوتی  تایپامکان ارائه  •

 امکان تایپ عالئم نگارشی و ویرایشی  •



 پژوهش آنالین 

2۴۰ 

 

 اسپیچ تکستر

 https://www.speechtexter.com 

 کامپیوتر و موبایل قابل استفاده به صورت آنالین و نصب در 

 

 ایبو

https://www.eboo.ir 

سایت ایبو قابلیت تبدیل گفتار به متن دارد که در بخش بعدی بیشتر درباره این سایت  

 توضیح داده خواهد شد. 

 تبدیل تصویر به متن  .2

کند، مقاالت یا متونی با فایل  از آن استفاده می برخی از منابعی که پژوهشگر در انجام فعالیت پژوهشی خود 

که سابقه پژوهش در مسئله  ها اشاره شد، عالوه بر آن یابی به آنهایی که در بخش پیشینهباشد. پایگاهاف می دی پی

ین مقاالت  عنوان منبع نیز قابل استفاده باشد؛ اما اتواند به شده می موارد یافت  گذارد،مورد نظر را در اختیار محقق می

برداری از آن نیست. اگر پژوهشگر بخواهد مطالب  اف است که در اکثر موارد قابل کپیدیغالبا به صورت فایل پی 

مورد نیاز در آن مقاله را تایپ کند با زحمت و زمان بیشتری مواجه خواهد شد. خوشبختانه برای حل این مسئله،  

 اف را به فرمت ورد دارد. دی پی فایل  یاتصویر  ابزارهایی تولید شده که توانایی تبدیل

 با هدف تشخیص حروف در تصویر OCR Scanning Tools افزارهایی با نامبه طور کلی نرم 

(Optical Character Recognition)   های داخل تصاویر را به متون پیوسته  توانند نوشته اند و می طراحی شده

https://www.speechtexter.com/
https://www.eboo.ir/
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افزارهایی که از زبان  ها و نرمدر اینجا سایت های قابل قبولی ندارند. جی در زبان فارسی، خروغالبا تبدیل کنند؛ اما 

 گردد.کنند، معرفی می فارسی نیز پشتیبانی می 

 77ایبو

https://www.eboo.ir 

نرم افزار و   دیتول نه یخود را در زم تیفعال 1۳۹2از سال    بویا  ینرم افزار  تیسا

مدت زمان   یبطور منسجم و هدفمند شروع کرده و ط  ینترنتیا  یهات یسا  یطراح

 نرم افزار قرار داده است.  دیتول شتازیچند شرکت پ ءخود را جز یکوتاه

  نیداوطلب نیآنال یریگسامانه آزمون  ن،یآنال ی و فروش و حسابدار  د یبه خر توانی م هات یسا نی از جمله ا

اف به ورد )متن قابل   ی د یعکس و پ  لیو تنها سامانه تبد نیبه اول نیو همچن  یدولت یهاشرکت  یاستخدام

 ( اشاره کرد.شی رایو

 اف به ورد ید  یعکس و پ لیتبد

  ی نرم افزار نیچن دیو پژوهش تول قیتحق میداشت و طبق گزارش ت یاد یکه در ابتدا مخالفان ز ی پروژه ا قتیحق در

بالغ   میها خواهد شد، امروزه شاهد هست ستیپیتا  یکاریب جهیصفحات و در نت پیتا نهیدر زم ی زرگموجب انقالب ب

و  کنندی سامانه استفاده م نیاز ا  میمستق ریطور غه هزار نفر ب نی و چند میطور مستقه نفر عضو فعال ب 1۰۰۰۰بر 

ها و دانشگاه  انیدانشجو  نیها، ادارات و همچنچاپخانهها، ست یپیداران، تا نتیکاربران از مشاغل کاف نی ا تیاکثر

 

 . از سایت ایبو ۷۷

https://www.eboo.ir/
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شده   ت ینکرده بلکه موجب پسند و رضا جادیمشاغل ا  ن یدر امورات ا  ینه تنها خلل ن ی آنال ل یباشند. پروژه تبد یم

 است.

از زمان،    نهیبه کار و استفاده به دنیبودن، در دسترس بودن ،سرعت بخش نهیبه کم هز  توانی سامانه م نیا  یا یمزا از

 بودن اطالعات و مقاالت...، اشاره کرد. منیا

( در دسترس عموم قرار گرفته  eBoo.ir) بویا  تیسا قی آماده و از طر  بویا  یطراح  میسال تالش ت 2 ی پروژه ط ن یا

 است.

 کار  قهیطر

اسکن    ایو  ی گریهر نوشته د ایبا عکس گرفتن از صفحات کتاب، مقاله و  ای اف وی دی پ یهال یفا دیتوانیم شما

 . دیی)وُرد( نما شی رایبه متن قابل و لی تبد بویا  تیسا قیها را از طرموارد آن  نیکردن ا

تعداد صفحات را   لی در صورت تما د،ییخود انتخاب نما ستمیخود را از س لیفا د،یشو eboo.ir ت یسا وارد

  شی آزما لیدر صورت تما نی. همچندیینما افتیورد خود را در لی فا هیدر عرض چند ثان تیو در نها دییانتخاب نما

 .دیو خود مطمئن ش یاز صحت خروج  شی با انتخاب دکمه آزما دیتوانی سامانه م

 . دییرا در آن اعمال نما رییهر گونه تغ دیتوانی و م باشدیم  شیرا یکامال قابل و  یخروج

به  را   تیقابل نی کرده است که ا یهوشمند طراح ی هاتلفن ی را برا  ینرم افزار  ،بویا یمهندس  یگروه فنعالوه بر آن،

عکس بگیرید و تبدیل به متن قابل   مورد نظر خود را  یهامتن  دیدهد که بتوانی شما قرار م یبرا صورت رایگان 

 ویرایش کنید و به متن اصلی خود اضافه کنید.
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 موارد زیر است: ای و ویراستاری و ... های ترجمه طور کلی خدمات این سایت عالوه بر پذیرش فعالیت به

به  عکس   لیتبد، به عکس PDF لیتبد ،PDFبه  Word لیتبد ، PDF ی فشرده ساز ،  گفتار به نوشتار لیتبد

PDF ، و حذف رمز  ریتعمPDF ، یهالیفا بیترک PDF،  صفحات  یجداسازPDF  ، یهال یفا یرمزگذار  

PDF 

 newocr.com تبدیل عکس به متن در سایت

https://www.newocr.com 

بعد  هایتان به متن، این سایت به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی، دقت و کاربری بسیار خوبی دارد. برای تبدیل عکس 

به   preview عکس مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با انتخاب choose file ، از مسیر از ورود به سایت

 .ها دسترسی پیدا کنیدنوشته

 ocr.space استفاده از سایت

https://ocr.space 

اما  ؛کندمتأسفانه این سایت متن فارسی را پشتیبانی نمی 

آید، این است که زبان عربی را انتخاب کنید. البته که نتیجه به دقت زبان فارسی نیست  ترفندی که به کمک شما می 

 .کنداما تا حد زیادی به شما کمک می 

باشد.  ، متن آماده کپی یا دانلود می choose file بروید و پس از انتخاب فایل از قسمت ocr.space   آدرسبه 

کند تا حتماً دقت داشته باشید که در آخر، متن خود را بازبینی نهایی کنید. این سایت به آسانی به شما کمک می 

 .داشت مجدد متون طوالنی صرف نکنیدزمان زیادی برای یاد

https://www.newocr.com/
https://ocr.space/
http://ocr.space/
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 Microsoft OneNote برنامه

را بزنید.   clip کشیده و سپس گزینه OneNote برنامه برای استفاده از این برنامه، کافیست عکس خود را درون

افزار کنید. برروی عکسی که وارد  صفحه نمایش یا تصویری که دارید را وارد نرم توانید هر بخش از با این کار می 

را انتخاب کنید. پس از این مرحله، متنی که   Copy Text from Picture کردید کلیک راست کرده و گزینه

نید تواشود و شما می در عکس شما تشخیص داده شده است به صورت خودکار به حافظه کیبورد شما منتقل می

 .کنید pasteو یا هر برنامه دیگری که مد نظرتان است،  word هایتان را درنوشته

 در تلگرام OCR ربات

توانید متون مورد نظر خود را هم به زبان  کند. پس می از زبان فارسی نیز به خوبی پشتیبانی می OCR ربات تلگرامی

 .انگلیسی و هم به زبان فارسی دانلود کنید

 :ی آدرس زیر، مستقیم وارد ربات تلگرام شویدبا کلیک بر رو 

https://t.me/imageToText_bot 

 Google Drive روش استفاده از

 .در این روش حتماً به یک حساب کاربری جیمیل نیاز دارید 

 .کلیک کنید google drive برای شروع روی عبارت –

 .بروید  Go to Drive سپس به –

 .تان را وارد کنیدحاال باید اطالعات جیمیل –

را انتخاب کنید تا فولدر جدیدی بسازید. در این مرحله برای فایل خود   new folder کلیک کنید و My Drive روی –

 .نامی انتخاب کنید

https://www.onenote.com/download
https://www.onenote.com/download
https://www.onenote.com/download
https://t.me/imageToText_bot
https://drive.google.com/drive/
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-drag) خواهید به متن تبدیل شوند، داخل فولدر آورده هایی را که می پس از ایجاد فولدر جدید، وارد آن شده و عکس  –

and-drop)  کمی صبر کنید تا بارگذاری شوند. 

 .را بزنید google docs و سپس open with پس از اتمام بارگذاری، کلیک راست کرده  –

 !بروید. به همین سادگی متن شما آماده است  file > download > Microsoft word به مسیر –

 یار ایرانی متن و نرم افزار سایت

توانید به رایگان از امکانات تبدیل عکس به متن استفاده کنید. روش جالب  می  ،عضویت در این سایت شما پس از

یار با انتخاب  است. در سایت متن  یارربات تلگرام متن  توانید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید،دیگری که می 

افزار  کنید. آخرین روش برای آنکه همیشه به نرم ربات، به تلگرام رفته و فوراً به متون داخل عکس دسترسی پیدا می 

 .آن برروی گوشی موبایلتان است دانلود دسترسی داشته باشید،

 Readiris Corporate افزاراستفاده از نرم

 Readiris افزارکند. کار کردن با نرمافزاری که از زبان فارسی برای تبدیل عکس به متن پشتیبانی میتنها نرم

Corporate  تواند تصاویر  هایی که گفته شد، می بسیار راحت است و مانند سایت

تصویر   file اسکن شده شما را به نسخه تایپ شده تبدیل کند. فقط کافیست از گزینه

 .۷۸را انتخاب کنید  Docxهای باالیی تبدیل بهخود را بارگذاری کنید و از تب

  

 

 است.  https://tarjomic.com/blog کی ترجم تیاز سامورد اخیر  ۷. این  ۷۸

https://matnyaar.ir/
https://telegram.me/matnyar_bot
https://telegram.me/matnyar_bot
https://telegram.me/matnyar_bot
https://matnyaar.ir/site/download.php
https://tarjomic.com/blog
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 79ویرایشی نگارشی و نرم افزارهای 

 80نویسپاک

https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7

%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 

 

در   کند فارسی را درست بنویسید،  افزاری است که به شما کمک می نویس نرم پاک

 جویی کنید و از نوشتن در محیط رایانه لذت ببرید.وقت خود صرفه 

توانید متون فارسی را ویرایش  افزاری است که با نصب آن روی سیستم خود مینویس نرم پاک

دهد و پیشنهادهایی برای بهبود متن  نویس انواع خطاهای امالیی و نگارشی را در متن شما تشخیص می ید. پاککن

 توانید از درستی متن خود اطمینان یابید.ترتیب میاین کند. بهشما ارائه می 

نویس، در داخل  اکتوانید با نصب افزونه ورد پوُرد توسعه داده شده است و می  نویس در قالب افزونهاکنون پاک

 نویس در سایر بسترها نیز فراهم خواهد شد.زودی امکان استفاده از پاکمحیط ورد از امکانات آن استفاده کنید. به

 امکانات و قابلیت ها :

 2۰1۹، 2۰16، 2۰1۳، 2۰1۰افزونه قابل نصب روی وُرد  -

 اصالح انواع خطاهای امالیی و نگارشی با سرعت و دقت باال -

 

 بقیه مطالب این بخش از سایت یابش است. . غیر از مورد اول،  ۷۹

 نور . از سایت آی ۸۰

https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://www.noorsoft.org/fa/sites/View/74002/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 ها )مثل ی و ک عربی و ...( سازی نویسه استاندارد -

 گذاری )مثل نقطه، ویرگول، عالمت سؤال و ...( اصالح نشانه  -

 فاصله و ...(گذاری )فاصله اضافی، فاصله به جای نیم های فاصله اصالح انواع غلط -

 های متوالیاصالح چسبیدن واژه  -

 اصالح تکرار متوالی کلمه  -

 آوایی های ناشی از هم اصالح غلط  -

 پشتیبانی از دستور خط و فرهنگ امالیی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  -

 های جدید روز و پشتیبانی از واژه بانک واژگان به  -

گذاری، پیشوندها و  باره گروهی از خطاها در سند )اصالح فاصله پردازش برای اصالح یک امکان پیش  -

 پسوندها ...( 

 پردازش امکان تعیین سطوح خطایابی مدنظر برای  -

 امکان تبدیل ارقام انگلیسی و عربی به فارسی  -

 نامه شخصیامکان افزودن واژه به واژه  -

 های مختلف شخصی از سیستم نامهامکان دسترسی به واژه  -

 گیری پیشنهاد )و تمام موارد مشابه در سند( امکان نادیده  -

 خطا در کل سند )اصالح همه(  بارهامکان اصالح یک  -

 توسط خود کاربر امکان افزودن پیشنهاد  -

 هابهبود مستمر پیشنهادها و اولویت نمایش آن  -

 هایی از متن )با تعیین فونت، قراردادن در گیومه و ...( امکان عدم پردازش بخش  -
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 پیشنهاد اصالح با درنظرگرفتن بافت )مثالً پیشنهاد »حیاط خانه« به جای »حیات خانه«( -

 جدید با امکانات بیشترهای مرتب نسخه  های پیاپی و ارائه روزرسانی به -

 افزار پشتیبانی برخط از کاربران نرم  -

 hemingwayapp افزارنرم 

http://www.hemingwayapp.com 

نرم افزار همینگوی نیز یکی دیگر از ابزار قدرتمند در زمینه  

ابزارهایی  نگارش متون علمی است. اپلیکیشن همینگوی یکی از 

است که این امکان را فراهم آورده تا بتوان با دقت و سرعت باال تولید محتوا کرد. این نرم افزار در زمینه نگارش  

نماید. طبق این نرم افزار یک متن علمی  محتوا و تصحیح نگارش و امالیی محتوا کمک بسیار زیادی به محقق می 

بر همین اساس هنگامی که متن شما در این نرم   .باشد ۷باید دارای امتیاز استاندارد از لحاظ محتوایی و نگارشی 

 گردد. گیرد پس از بررسی اولیه امتیاز متن مشخص شده و ایرادات فنی آن معین می افزار قرار می 

 ند از:اهای نرم افزار همینگوی عبارت از جمله ویژگی 

 .کندرنگی محتوا را تحلیل می همینگوی رایگان است و با استفاده از سیستم کدگذاری  -

 ها را با افعال مؤثر جایگزین کرد.توان آن هشدارهای آبی برای قیدها است که می  -

 خطوط زرد نمایانگر جمالت طوالنی و مفصل -

 دهد که از افعال مجهول استفاده کنید.رنگ سبز هشدار می  -

http://www.hemingwayapp.com/
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 grammarlyنرم افزار 

https://www.grammarly.com 

گرامرلی یک نرم افزار مدیریت منابع در زمینه نگارش متون و 

محتواهای علمی است. گرامرلی یک پالگین برای هر دو  

توانید یک پست را  کند که در آن شما میمرورگر سافاری یا گوگل کروم و همچنین یک آپ دسکتاپ ارائه می 

های رایج امالیی، لغات تکراری،  های نگارشی مانند غلط ای آپلود کنید. گرامرلی با توجه به غلط برنامهمستقیماً در 

نماید.با اضافه کردن این اپ به  حروف اضافة اشتباه و همچنین استفاده از افعال مجهول متن مورد نظر را ویرایش می 

، خطاهایتان را ببینید. این اپ به شما امکان نوشتن مستقیم نماییدتوانید زمانی که پستی را آپلود می مرورگر خود می 

 دهد.متن در آن و یا کپی و پیست کردن یک متن از جایی دیگر را می 

 magloftنرم افزار 

https://www.magloft.com 

ز نگارش  نرم افزار مگ الفت در واقع یکی از ابزارهایی است که پس ا

ها مورد نیاز پژوهشگر قرار  متون علمی و در هنگام ارائه شفاهی آن 

های کالسی  نامه و یا ارائه ها و یا دفاع پایان فرم کامل برای ارائه علمی مانند کنفرانس گیرد. مگ الفت یک پلت می

ی تولید  مگ الفت به شما اجازه کند. است و تمام ابزارهایی را که پژوهشگر برای این امر به آن نیاز دارد فراهم می 

دهد. بهترین تعریف برای مگ الفت سادگی آن است. فایل فقط به صورت  ها را می ها و گوشی محتوا برای تبلت 

شود و از ابزارهایش برای ویرایش و ایجاد محتوای تعاملی مثل اسالید، صوت و ویدئو  اف بارگذاری می دی پی

 شود. استفاده می 

https://www.grammarly.com/
https://www.magloft.com/
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  calameoنرم افزار 

https://en.calameo.com 

های  کردن فایلاگر به دنبال یک نرم افزار ویژه برای اضافه 

  ،های متحرک و بسیاری از موارد دیگر به متون الکترونیکی خود هستیدای مانند صوت، تصویر، عکس چندرسانه 

افزار انتشار آنالین است که به شما اجازه  تواند باشد. یک نرم های شما می نرم افزار کاالمئو یکی از بهترین انتخاب 

ای و برندینگ شخصی را به مجلة الکترونیکی خود اضافه نمایید، همچنین دارای  های چندرسانه دهد تا فایل می

ها و غیره را با متن  سایتهای اجتماعی، وب به راحتی شبکه کند و هایی است که انتشار متون را آسان می ویژگی 

فرد است که انتشار متون الکترونیکی و  ههای منحصربکند. این نرم افزار یک دستیار انتشار آنالین با ویژگیادغام می 

 کند.غیرچاپی را لذت بخش می 

 ziteنرم افزار 

https://www.crunchbase.com/organization/zite 

های اجتماعی به یکی از  در عصر حاضر تولید محتوا برای شبکه 

های افرادی تبدیل شده است که به صورت مستقیم و ترین دغدغه مهم 

ها یکی از  عالقه آن  های موردمداوم با این حوزه سروکار دارند. اطالع از عالقه مخاطبان در هر حوزه و موضوع 

های  های اجتماعی و یا به عنوان یک پیشنهاد برای پژوهش ترین فاکتورها در تهیه محتوا برای انتشار در شبکه مهم 

تر است. اگر به دنبال یافت عالقه مخاطبان در هر حوزه هستید و قصد دارید بدانید کاربران بیشتر در چه  عمیق

 افزار زایت بهره ببرید. توانید از نرم نماید می هایی جستجو و مطالعه میحوزه 

https://en.calameo.com/
https://www.crunchbase.com/organization/zite
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مند هستید، ها عالقه ها و غیره به آنسایتها، وباین اپ با ایجاد پارامترهایی خیلی ساده مطالبی را که از وبالگ 

وا  توان متوجه شد که کدام محتوا مورد پذیرش بیشتر و کدام محتکند. با استفاده از این اپ می برای شما فراهم می 

کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است، و یا اینکه در هر بخش بر روی کدام موضوع پژوهش بیشتری صورت گرفته و  

در کدام بخش محتواهای کمتری تولید شده است و به این صورت به نوعی راهنمایی و اطالع از عالقه مخاطبان 

 دست پیدا کنید.

 PaperRaterوب سایت 

http://paperrater.com/plagiarism_checker 

 توضیح آن در بخش ابزارهای مشابه یاب خواهد آمد. 

 DupliCheckerوب سایت 

http://www.duplichecker.com 

 خواهد آمد. توضیح آن در بخش ابزارهای مشابه یاب  

  canvaنرم افزار 

https://www.canva.com 

کانوا یک ابزار طراحی گرافیکی ساده و رایگان است  

دهد که تصویرهایی را برای  و به شما این امکان را می 

خوان طراحی کنید. با  های کتابتگاه بوک، توییتر، اینستاگرام(، وبالگ، پاورپوینت و دسهای اجتماعی )فیس شبکه

تر کنید. این نرم افزار از  توانید شروع کار خود را مهیج کند میاستفاده از الگوهایی که این اپ برای شما طراحی می 

فعالیت خود را آغاز کرده است و هدف طراحان آن این است که هر فردی قادر به طراحی نیازهای   2۰1۳سال 

http://paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.duplichecker.com/
https://www.canva.com/
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زبان قابل استفاده   1۰۰کشور با  1۹۰ها باشد. این نرم افزار در حال حاضر در بیش از ر آن گرافیکی خود و انتشا

 است.

 atavistنرم افزار  

https://atavist.com 

های طوالنی طراحی شده است.  آتاویست برای پست 

پ کمک  اهزار کلمه هستند. این   2۰هایی که در حدود آن

هایی برای دانش  مند و حواس جمع نگه دارد. آتاویست گزینه کند تا خوانندگان را در سرتاسر یک پست، عالقه می

های خود را به صورت دیداری با  نام کنند و پروژه ثبتهای مختلف دهد در پروژه ها اجازه میآموزان دارد و به آن 

های بصری ارائه کنند، های درسی خود را با استفاده از جلوه دهد تا پروژه ها اجازه می کیفیت باال ارائه دهند و به آن 

 کند.ها در انتشار کارهایشان نیز کمک می عالوه بر این به آن 

 ها داده   لی و تحل ی کدگذار ابزار

 maxqda  81دا  ویر مکس کنرم افزا

https://www.maxqda.com 

  یشماری ب  یهات یروز به روز، قابل شرفتیاست که با پ ی، نرم افزار maxqdaنرم افزار 

  ار یبس یهات یاز قابل یکیقرار داده است.  یفیپژوهشگران حوزه پژوهش ک اریرا در اخت

و   هااست. خصوصاً در ورژن  یباال با زبان فارس  اریبس یسازگار  تیقابل یران یپژوهشگران ا  ی نرم افزار برا نیخوب ا 

 

 کیودا. از سایت مکس ۸1

https://atavist.com/
https://www.maxqda.com/
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را به   یزبان فارس  ودا،یکنرم افزار مکس  دیجد  یهابهتر شده است. ورژن  تیقابل ن ینرم افزار ا نی ا  دیجد یهانسخه

  لیو تحل ی و مراحل مختلف کدگذار یگذار در کد  اسناد و  شی رایاسناد، و  پی. شما در تاکنندی م  تیحما یخوب

 .دیناستفاده ک یبا زبان فارس  یسازگار تیاز قابل دیتوانیم

 ها:قابلیت

  ،یریتصو ،یدئو یو  ،ی، صوتpdf ،یوارد کردن اسناد مختلف به نرم افزار: مانند اسناد متن  تیقابل •

افزار  وارد نرم میتوانی را م  مختلفی موارد.  … اسناد صفحه گسترده، جداول و  وب،یوتی یهاکامنت

maxqda  میها انجام بدهداده نیا  یرا رو   لیو تحل یکرده و کار کدگذار . 

نرم افزار مکس   یعال  یل یخ یها  تیاز قابل یک ی: maxqdaافزار مختلف در نرم  یهابه روش  یکدگذار  •

افزار در  که نرم  یی و فضا تیقابل نی با استفاده از ا میتوانی است. ما م  creative coding تیدا، قابل ویک

به اصطالح   ایکردن کدها ی کیو  یبندکار طبقه  نیو همچن یکار کدگذار  دهدی پژوهشگران قرار م  اریاخت

  یی کار رو به نسبت باال نیا  یو مدت زمان الزم برا  میکامالً خالقانه انجام ده  یج کردن کدها را در فضازم

 . میکاهش ده

قطعات   ایها مراجعه مجدد به سگمنت ایکردن یاب یباز maxqdaافزار  نرم  گری خوب د یلیخ  یهاتیقابل از •

به پژوهشگران   تواندی شده م  ی کدها و قطعات کدگذار سهیو مقا لیتحل ندی شده است. در فرآ یکدگذار 

 کند. یانیکمک شا یفیحوزه پژوهش ک

بتوان  شودی دا دارند، باعث مویکخصوصاً نرم افزار مکس  یفیک لیتحل یافزارهاکه نرم  ییباال  یهاتیقابل •

داشته و به   اریفضا در اخت کیشده را در   یها، اسناد، کدها و قطعات کدگذاربه صورت همزمان مصاحبه 

و   کی به نزد کی مراجعه کرد. کدها را به صورت نزد گرید  یبه کد یجا شد. از کده آنها جاب نیب ی راحت
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  ژهیو  یلیرو به شکل خ لیکرده و کار تحل سهی به صورت دور به دور کنار هم در داخل طبقات با هم مقا

 انجام داد.

افزارها مختص به  نرم  نی است که ا  نیا یفیک  یهاداده  لیتحل یافزارها نرم ر گید ی عال اریبس یهاتیقابل از •

  ،یپرستار ت،ی ری مثل مد ییاستفاده دارند. رشته ها تیمختلف قابل یهارشته  ینبوده و برا یرشته خاص

داده   یرو   که ی و هر روش  یارس زبان ف ،یسیزبان انگل   ،یعلوم اجتماع ،یاسیعلوم س ،یعلوم انسان ،ییماما

 افزار استفاده کند.نرم  نی داده ها از ا یو کدگذار  لیجهت تحل تواندی کار کند، م  یفیک یها

 ابزارهای پیش از انتشار

 82نرم افزارهای مشابه یاب )سرقت ادبی( 

ها نیز صورت  های دیگر محققان و بررسی آن در روند انجام هر نوع پژوهشی معموال استناد به نتایج پژوهش

از   ،ها باشداستناد و ذکر مشخصات آنها در متن هر پژوهش با  ها و استفاده از آن گیرد. زمانی که این بررسی می

آید که از نتایج پژوهشگر دیگری  لحاظ علمی مشکلی نبوده و محقق خطایی نکرده است. مشکل زمانی به وجود می 

استفاده شده و به آن در متن و منابع استنادی نشود که در این حالت سرقت ادبی صورت گرفته و فرد اخالق علمی  

 را رعایت ننموده است.

های جامعه علمی است، به همین منظور  ررسی این نکته در متون علمی همواره مشکل بوده و یکی از دغدغه ب

های کامپیوتری و نرم افزارهایی در فضای وب وجود دارد که به این امر کمک کرده و متون علمی را پیش از  برنامه

بررسی قرار داده و درصد صحت و ایراد متون  انتشار از لحاظ سرقت علمی و ادبی و ساختار و اصول نگارشی مورد 

 

 .غیر از مورد اولی، بقیه مطالب این بخش از سایت یابش است.  ۸2
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ها در فضای علمی بسیار مهم بوده و تا حد بسیار زیادی از سرقت علمی  نماید. وجود این گونه برنامه را بررسی می 

 نماید. جلوگیری می 

 83سمیم نور 

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

چنین گیری از ارتکاب دستبرد علمی و هم های رایج و مؤثر برای پیش یکی از روش 

های فنی موتورهای جستجو یابی متنی است که با استفاده از قابلیتتشخیص آن، مشابهت 

افزارهای کشف تقلب علمی از  نرم یاب متنی که گاهی با نام افزارهای مشابهت شود. استفاده از انواع نرمانجام می 

یاب  افزارهای مشابهت های مختلفی از نرم شود، در جوامع علمی امری متداول و فراگیر است. نمونهها یاد می آن

افزارها به خط و زبان  های جهانی« مشاهده بفرمایید. بخش قابل توجهی از این نرم نید در صفحة »نمونهاتومتون را می 

کدام خط و زبان فارسی را تحت پوشش  کنند که هیچ رسانی میها خدمات به سایر خطوط و زبان انگلیسی و اندکی 

 دهند.قرار نمی 

یابی متون به زبان فارسی است که ادامة »مجموعه  یاب متون نور )سمیم نور( نخستین سامانة مشابه سامانة مشابه 

ت کامپیوتری علوم اسالمی )نور( طراحی و گسترش  کاوی علوم اسالمی« در مرکز تحقیقا های مبتنی بر داده پروژه 

یافته است. این سامانه قادر است متون ارسالی کاربران خود را با هزاران صفحه از متون بانک های منابع خود و متون  

های مهم اینترنتی ارائه کننده منابع علوم اسالمی و انسانی مقایسه کند و گزارشی از میزان  ارائه شده در پایگاه 

 ها به کاربر ارائه دهد.مشابهت آن 

 

 . از سایت آی نور  ۸۳

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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سزایی در سالمت تولید  ای مکمل در چرخة تولید علم به کار گرفته شود و نقش بهتواند به عنوان حلقهسمیم نور می 

برداری  های علمی از نوع کپی گیری از ارتکاب انواع تقلب سازی امکان پیش علم ایفا کند. این سامانه با فراهم 

چنین امکان تشخیص متون مشکوک به سرقت علمی گامی مؤثر در راستای تضمین سالمت متون  هم محتوایی و  

علمی به شمار رود. به عالوه این سامانه مطابق با قانون حق مؤلف برای حفظ حقوق مؤلفین و منابع ابزاری کارآمد  

رسانی به جامعة  و آمادة خدمترونمایی شده  1۳۹۳مرداد  2۰رود. سمیم نور به طور رسمی از تاریخ به شمار می 

اخیرا بر اساس قرارداد مرکز خدمات  اشتراک است.  دیخر  ازمندیبرنامه ن نیاستفاده از ا } علمی کشور است.

، برخی خدمات نور از جمله سمیم نور، بر روی  )نور( یعلوم اسالم  یوتریکامپ قاتیمرکز تحقهای علمیه با حوزه 

توانند با ورود به پنل شخصی خود به صورت رایگان از آن استفاده  رامی می سامانه سخا بارگذاری شده که طالب گ

 کنند.{ 

 :م«ی»سم  یبانک اطالعات

  ۳۸۰عبارت است از  ردگیی مورد استفاده قرار م  یابیمشابهت  نیا  میعظ ةکه به عنوان پشتوان یاطالعات بانک •

مجالت   گاهیمتن پاکه برگرفته از مجالت تمام  یو انسان  ی علوم اسالم یهانه یمتن در زمتمام ةهزار مقال

 نور است. یتخصص

  گاهیاز آن در پا  ینور که بخش یافزارهانرم  نهیموجود در گنج  یعلوم اسالم   یهامجموعه کتاب ندهیآ در •

 بانک اضافه خواهد شد.  ن یبه ا زینور عرضه شده است، ن تالیج یکتابخانه د

  نی خود به ا  یافزودن محتوا یمحتوا برا  دکنندهیو مؤسسات تول مؤلفان یبرا ی فراهم نمودن امکان نیهمچن •

 . است  یبانک اطالعات نیتوسعه ا  یدر دست انجام برا  یهابرنامه  گریبانک از د

 :م«یاستفاده از »سم ةویش 
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اعالم    یرا در نوار بارگزار  لیآدرس فا ایصفحه وارد   ی مقاله خود ابتدا متن خود را در کادر اصل یِابیمشابهت  یبرا

پردازش   ی. با توجه به حجم باال دیپاسخ از سرور باش افتیمنتظر در ،کار نی از ا پس.دی را بزن  یابیمشابه  دیو کل دیینما

 طول بکشد. یکار ممکن است مدت زمان ن یا

از مقاالت عبارات مشابه    ک یبا انتخاب هر دتوانیی. شما مشوندی داده م شیمقاالت مشابه نما ،پاسخ  افت یاز در پس

شده   یقسمت رنگ یرو ک یدر صورت کل نیهمچن .دییمشاهده نما یاصل ةدر مقال ی با آن مقاله را به صورت رنگ 

کشف   یسامانه به معنا نیالزم به ذکر است کشف مشابهت در ا  .دی عبارت در دو متن بپرداز  سهیبه مقا دتوانییم

 .کاربران است ةعدم ارجاع توسط مؤلف بر عهد  ایع ارجا صیو تشخ  ستیتقلب ن

 نور:  میسم ی ها تیقابل 

عدم   –، مقاالت کیو به تفک یدرصد مشابهت متون به صورت کل شی نما –، کاربر ةمشابه با مقال یهامقاله  افتنی –

گرفته در متن )چنانچه کاربر  صورت  یرهاییتغ ای های کارمقاوم در برابر دست  –، گزارش موارد کوتاه و پرتکرار

  قیمحل دق شینما –، ها وجود دارد(مشابهت  ییشناسا  تیاز متن نموده باشد، باز هم قابل ی دادن قسمت رییاقدام به تغ

  کیمجزا با کل ةمشابه بصورت دوپنجر ی هاکاربر و مقاله  ةمقال ةسیامکان مقا –، هاآن ة س یدو مقاله و مقا نیمشابهت ب

 اصالت متن )تام(  نییامکان تع –، یقسمت رنگ  یرو

 Ithenticateوب سایت  

https://www.ithenticate.com 

سایت یک ابزار حرفه ای و معتبر برای بررسی  این وب 

سرقت ادبی آثار علمی است. مقاالت و آثار ارسال شده  

ها دارد با متون منتشرشده در سطح دنیا کنار اطمینان باالیی که در جلوگیری از انتشار آن سایت در در این وب 

https://www.ithenticate.com/


 پژوهش آنالین 

2۵۸ 

 

سایت موجب افزایش یکپارچگی در متون  گیرد. ابزار موجود در این وب مقایسه شده و مورد بررسی قرار می 

 نماید.شود و در پرورش تفکر و تحقیقات با اصالت علمی کمک شایانی می منتشرشده می 

بندی متون علمی، بررسی نتایج محتوایی متون رفتار علمی محققان را بررسی  سازی، درجه ین ابزار با استفاده از ساده ا

نماید. این ابزار پس از اتمام بررسی خالصه عملکرد و پیشنهادات  ها جلوگیری می کرده و از سرقت علمی توسط آن

بیش از یک میلیارد مقاله را بررسی کرده و در حال حاضر   2۰1۸دهد. این ابزار تا سال خود را به محقق تحویل می 

گیرد. استفاده از این ابزار نیازمند خرید اشتراک آن  موسسه در سطح دنیا مورد استفاده قرار می 1۵۰۰۰در بیش از 

 است.

 Doccopوب سایت 

http://doccop.com 

مد به منظور تشخیص سرقت ادبی کوب یک ابزار کارآداک

متون پیش از انتشار است. این ابزار با ایجاد مطابقت بین متن موجود و متون منتشر شده موجود در وب به بررسی  

پردازد. این برنامه دارای سرعت بسیار باالیی است و قادر است در زمان  میزان کپی بودن مطالب موجود در متن می 

یون کلمه را پردازش نموده و میزان شباهت آن را با دیگر متون منتشرشده مورد بررسی  بیش از یک میل ،دقیقه 2۰

توان اشاره  های آن به موارد زیر می قرار دهد. استفاده از این برنامه نیازمند خرید اشتراک است. از جمله ویژگی 

 نمود: 

،  پشتیبانی آنالین، نیاز بر روی کامپیوتراستفاده تحت وب و بدون ، های ارسالیایجاد یک مجموعه شخصی از فایل 

 اف و ورد دیهای مختلف مانند پی امکان ارسال متون به شکل ، های دقیق و معتبرارسال گزارش 

http://doccop.com/
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 Turnitinوب سایت 

https://www.turnitin.com 

فیت محتوای  سایت ترنیتین یک ابزار به منظور سنجش میزان کیوب

سایت مانند دیگر ابزارهای مشابه خود با  متون علمی است. این وب 

بررسی متون ارسال شده به آن توسط دانش آموزان، دانشجویان، محققان و دیگر افراد و تطبیق آن با دیگر متون  

ر متون ارسال  موجود در فضای وب میزان شباهت متون را با یکدیگر بررسی کرده و چنانچه سرقت علمی و ادبی د

فعالیت خود را در جامعه علمی و   1۹۹۸سایت از سال آن را مشخص خواهد کرد. این وب ،شده صورت گرفته باشد

دانشگاهی آغاز نموده و همواره با تعهد خود امانت دار متون علمی ارسال شده به آن است. این مجموعه ماموریت  

 داند.ود انتشار نتایج پژوهش می خود را پشتیبانی از یکپارچگی آموزش جهانی و بهب

 CopyScapeوب سایت 

http://copyscape.com 

که قبل از انتشار هر متن علمی  اسکیپ عالوه بر این هایی مانند کپیبرنامه

بودن آن را با سایر متون منتشرشده  توانند میزان شباهت و کپیمی

های  سایتخواهید در وب توانند مطالبی را که شما می ها می فواید دیگری نیز دارند. این برنامه  ،نمایندبررسی 

اعتبارسنجی کرده و میزان کپی و اصل بودن آن را بررسی نمایند تا اعتبار سایت شما با   ،گوناگون خود منتشر نمایید

 مشکل روبرو نشود. 

دهد که متون خود که قبال منتشر شده را مجددا بررسی کرده و  را به شما می ها این امکان از سوی دیگر این برنامه 

چنان ها هم هم ترین وظیفه این گونه برنامهمتوجه شوید چه افرادی استفاده غیرمجاز از متون شما داشته اند. مهم 

https://www.turnitin.com/
http://copyscape.com/
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رایگان تمامی این   اسکیپ با ایجاد دسترسیسایت کپیاعتبارسنجی مقاالت و متون علمی پیش از انتشار است. وب 

 دهد.امکانات را در اختیار کاربران خود قرار می 

 Anticutandpasteوب سایت 

http://anticutandpaste.com 

اگر قصد دارید متون علمی کپی شده و دارای  

های موجود برای این کار است. با استفاده از این  این برنامه یکی از بهترین نمونه ،سرقت علمی را به آسانی بیابید

توانید فایل موردنظر خود را در هر قالبی که باشد وارد برنامه کرده تا به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و  برنامه می 

ا را به وضوح در متن نمایش داده و  ههای کپی شده آن برای کاربر نمایان شود. این برنامه تمامی این بخش قسمت

نماید. بارگیری این برنامه به زمان کمی احتیاج دارد و استفاده از آن بسیار سریع و آسان  میزان آن را مشخص می 

 است. 

 های این برنامه شامل موارد زیر می شود:ویژگی  

 امکان پردازش آفالین  •

 استفاده رایگان  •

 خارجی ها در سرورهای بدون بارگذاری فایل  •

 دارای برنامه ویژه دسکتاپ  •

 word ،pdf  ،htmlهای گوناگون های متنی به شکلامکان ارسال فایل  •

 های پیشرفته تشخیص سرقت ادبی دارای الگوریتم  •

http://anticutandpaste.com/
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 Plagiarismaوب سایت 

http://plagiarisma.net 

سرقت ادبی رایگان است  سایت در واقع یک برنامه کشف این وب 

ها مورد استفاده قرار  که توسط موسسات علمی، مدارس و دانشگاه 

این متن با دیگر متون    ،سایت نیز با ارسال متن علمی به سایتدر این وب  ،های مشابهگیرد. همانند دیگر برنامه می

اد و یا سرقت ادبی و محتوایی  برداری مطلب بدون استنموجود مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و چنانچه کپی 

 مشخص خواهد شد. ،صورت گرفته باشد

این برنامه قادر خواهد بود تنها در چند دقیقه متن مورد نظر را بررسی کرده و نتایج آن را در اختیار کاربر قرار دهد.  

آنالین تحلیل متون را  نماید و به صورت  زبان در سطح دنیا را پشتیبانی می  1۹۰در حال حاضر این برنامه بیش از 

 انجام می دهد. این برنامه قابلیت استفاده بر روی کامپیوتر و دستگاه تلفن همراه را برای کاربران فراهم نموده است.

 AcademicPlagiarismوب سایت 

https://academicplagiarism.com 

در   2۰1۰برنامه کشف سرقت ادبی در سال دفتر مرکزی این 

نیویورک تاسیس شد. هدف این مجموعه ارائه خدمات  

ها و  سایت اساتید دانشگاه ای این وب های حرفه ای است. پشتیبانی تصحیح ویرایش و تصحیح کپی به صورت حرفه 

شده رند. کیفیت خدمات ارائه داای هستند که خدمات خود را به بهترین شکل به کاربران عرضه می ویراستاران حرفه 

سایت در جهت بررسی  شده به وبتوسط این برنامه از سوی مدیران تضمین شده است و همچنین امنیت متون ارسال 

http://plagiarisma.net/
https://academicplagiarism.com/
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سایت دیگری منتشر نخواهند شد. بررسی سرقت ادبی توسط این  سرقت ادبی تضمین شده و متون در هیچ وب 

 گیرد. وی چندین منبع از جمله وب پیدا و پنهان صورت می های پیشرفته و بر رسایت توسط الگوریتم وب

 SmallseoToolsوب سایت 

http://smallseotools.com 

ترین فاکتورهای  یکی از مهم  ،سئوی سایت

مطالب خود قصد بازاریابی  سایت با برای بهتر دیده شدن مطالب موجود در آن است. زمانی که یک وب  یک سایت 

باید سئوی سایت را باال برده تا بتواند بازدیدهای باالتری داشته و در نتایج اولیه موتورهای جستجو دیده   ،داشته باشد

سئوتولز به صورت  به تنهایی امری پیچیده و دشوار است. وب سایت اسمال ،شود. باال بردن سئوی یک سایت

ها بتوانند به آسانی و با استفاده از این ابزارها سئوی  دهد تا آن کاربران خود قرار می رایگان ابزاری را در اختیار 

 سایت را افزایش داده و شانس موفقیت خود را زیاد کنند.

ترین  ابزار برای افزایش سئو در اختیار کاربران قرار دارد. یکی از مهم  12۰سایت بیش از در حال حاضر در این وب 

های موجود در  سئوی یک سایت عدم تکراری بودن مطالب موجود در سایت با دیگر سایت  های افزایشمشخصه

ها سایت خود را با دیگر سایت  همان زمینه است. پس اگر قصد دارید میزان شباهت مطالب تبلیغاتی موجود در وب

 توانید از ابزار رایگان موجود در سایت اسمال سئو تولز بهره ببرید. می ،مقایسه کنید

 Dustballوب سایت  

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker 

  ،برایان کلوگ به دنبال کشف سرقت ادبی متون علمی 2۰۰۰در اوایل دهه 

اقدام به طراحی یک برنامه نمود که این فرایند را به صورت الکترونیکی و  

http://smallseotools.com/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
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سایت برای استفاده عموم به صورت  بدون نیاز به دخالت فردی انجام دهد. پس از تولید و انجام این فرایند این وب 

هزار کاربر   2۰سط میلیون بار و تو 2۰این سرویس بیش از  2۰۰2رایگان در اختیار کاربران قرار گرفت. از سال 

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 PaperRaterوب سایت  

http://paperrater.com/plagiarism_checker 

گیری از هوش مصنوعی و زبان  سایت پیپرریتر با بهره وب

ه منظور کمک به  اقدام به ایجاد یک برنامه رایگان ب  ،طبیعی

  1۰۰اکنون به صورت رایگان در بیش از سایت هم نوشتن بهتر برای دانشجویان و دانش آموزان کرده است. این وب

توانند اقدام به تصحیح نگارشی و محتوایی  آموزان با استفاده از آن می گیرد که دانش کشور مورد استفاده قرار می 

ظ شباهت با دیگر متون منتشر شده و پیشگیری از سرقت ادبی مورد بررسی  چنین آن را از لحا متون خود کرده و هم

 قرار دهند.

شناسان  این برنامه به صورت خودکار و با پردازش متون ارسال شده توسط کاربران با کمک کارشناسان و زبان 

به مقاله،   یک محصول نهایی شگرف را به کاربر که شامل تشخیص خطاهای دستوری، امتیازدهی خودکار  ،خبره

 دهد. تصحیح خودکار متن و همچنین سنجش سرقت ادبی است تحویل می 

 توان اشاره نمود: های این وب سایت به موارد زیر می از جمله ویژگی 

بدون نیاز به  ، تصحیح به صورت آنالین و رایگان، تصحیح دستور زبان و امالی کلمات متون، تصحیح نگارش متون

 آن بر روی کامپیوتر و یا تلفن همراه دانلود برنامه و نصب 

http://paperrater.com/plagiarism_checker
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 PlagScanوب سایت  

http://www.plagscan.com 

ای در  مسئله سرقت ادبی و یا مالکیت معنوی بحث تازه 

دنیای علم نیست و بارها این مسئله مورد بررسی قرار گرفته  

اند. گاهی اوقات این  تون دیگر استفاده کرده و نامی از نویسنده آن نبرده است که افرادی از مطالب موجود در م

گیرد که این امر در دنیای امروز و با توجه به دسترسی گسترده کاربران به  مسئله به صورت غیرعمدی صورت می 

ند و گاه  شوبدون نظارت دقیق و مشخصی منتشر می ،شود. متون منتشرشده در فضای وباینترنت بیشتر دیده می 

 ممکن است مطلب یک نویسنده با نام فرد دیگری منتشر شود. 

سایت  گرد. وبها است مورد استفاده قرار میگونه متون سالابزار بررسی سرقت ادبی به منظور شناسایی این 

مطالب آن  شده به سایت و سنجش میزان کپی بودن اسکن نیز یکی از این ابزارها است که به بررسی متون ارسالپلچ 

توان به مطالب آموزشی در  سایت می پردازد. از دیگر خدمات این وب با دیگر متون موجود در فضای وب می 

چنین بررسی عواقب سرقت ادبی اشاره  های صحیح استناددهی برای پیشگیری از سرقت ادبی و هم خصوص روش 

 نمود. 

 Plagiarismdetectorوب سایت 

https://plagiarismdetector.net 

سایت یک برنامه بررسی متون است که بر اساس  این وب 

کند. تشابه متون به کشف سرقت ادبی و علمی اقدام می 

راد مورد استفاده  سایت شناخته شده است که توسط بسیاری از افدتکتور در سطح دنیا یک وب سایت پلیجریزم وب

http://www.plagscan.com/
https://plagiarismdetector.net/
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ها   روزترین تکنیکه دهندگان ماهر با استفاده از ب ای و قوی و توسعه افزار توسط یک تیم حرفه گیرد. این نرم قرار می 

شده شود. این برنامه به صورت آنالین و رایگان اقدام به بررسی متون ارسال تولید شده و پشتیبانی می ،هاو استراتژی 

 دهد.ها قرار می   ترین زمان ممکن در اختیار آننموده و نتایج را در کم توسط کاربران 

سایت این است که در صورتی که فایل متنی شما طوالنی بود و ارسال آن در  های خاص این وبیکی از ویژگی 

فایل مورد در قسمت مخصوص در   URLتواند با ارسال کادر مخصوص سایت اندکی مشکل ایجاد نمود کاربر می 

سایت به صورت مستقیم سایت را به آدرس مورد نظر راهنمایی کرده و به آن شکل فایل متنی مورد بررسی قرار  بو

 سایت از نوع جستجوی عمیق بوده و نتایج آن معتبر و دقیق است.بگیرد. جستجوی این وب 

 Plagiumوب سایت 

http://www.plagium.com 

سایت اختصاصی در زمینه کشف سرقت  پلجیوم یک وب 

سایت با  دهد. این وب ادبی است که این کار را به صورت تخصصی و بسیار عمیق در تمامی سطح وب انجام می 

اقدام به کاوش عمیق در فضای وب    Minerگیری از موتور جستجوی اختصاصی مبتنی بر فناوری پیشرفته بهره 

دهد. نتایج به دست آمده از این  کلیه این فضا و وب پنهان را مورد بررسی قرار می کرده و متون موجود در 

 سایت بسیار دقیق و عمیق بوده و از اعتبار باالیی برخوردار هستند. وب

 DupliCheckerوب سایت  

http://www.duplichecker.com 

ای  سایت دوپلی چکر متشکل از یک تیم متخصص و حرفه وب

است که اقدام به ارائه خدمات آنالین در زمینه متون علمی به  

http://www.plagium.com/
http://www.duplichecker.com/
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سایت با کمک ابزارهای رایگان خود خدمات متنوعی از جمله بهبود  نماید. این وب ای می صورت معتبر و حرفه 

سایت، تصحیح گرامری و امالیی متون علمی و  سایت در جهت افزایش کیفیت وبکیفیت مطالب موجود در وب

سازی متون آنالین با تصحیح نگارشی و  مقاالت در سطح عالی با هدف افزایش اعتبار و دقت در متون، بهینه

 دهد.رائه می ها و بسیاری موارد دیگر به کاربران ا ها با افزایش سئوی آنبندی سایت ها، بهبود رتبه محتوایی آن 

شده به آن است. این برنامه به صورت آنالین  سایت بررسی سرقت ادبی متون ارسال از جمله خدمات دیگر این وب

ای در  های حرفه ای متون را بررسی کرده و نتایج آن را به صورت گزارش و با پشتیبانی یک تیم متبحر و حرفه 

میلیون صفحه را مورد بررسی و   1تاکنون بیش از  2۰۰6از سال  چکرسایت دوپلی دهد. وباختیار کاربران قرار می 

 ها تالش نموده است.  بازبینی قرار داده و در جهت افزایش کیفیت محتوای آن

 Grammarlyوب سایت  

https://www.grammarly.com/plagiarism-checker 

میلیون نفر  ۳۰گرامرلی یک دستیار نوشتار آنالین است که روزانه 

هزار تیم تخصصی در سطح دنیا با استفاده از هوش    ۳۰از طریق 

. گرامرلی با استفاده از هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای علمی کیفیت  نمایندمصنوعی از خدمات آن استفاده می 

دارد.  های کاربران را از هر خطایی مصون می های کاربران را افزایش داده و با پیشنهادهای دستور زبان نوشتهنوشته

فاده از یادگیری ماشینی و  روزرسانی و پردازش مداوم زبان طبیعی و با استه سایت با استفاده از ب تیم پشتیبانی این وب

 دهد.عمیق همواره محصوالت و خدمات جدیدی را به کاربران ارائه می 

سایت با تصحیح نگارشی و سایت قدرتمند در زمینه ارائه خدمات نوشتاری است. این وب  گرامرلی یک وب

ده در فضای وب  های ادبی کمک بسیاری به افزایش کیفیت متون منتشرشمحتوایی متون و همچنین کشف سرقت 

https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
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نسخه رایگان و آنالین خود را در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند به   2۰1۵سایت از سال  نماید. این وبمی

 ترین زمان ممکن بهترین نتایج را از این طریق به دست آورند.  سادگی و در کم 

 ابزارهای مجله  –ابزارهای انتشار 

آگاهی سایر پژوهشگران و جامعه از نتایج آن پژوهش، باید نتایج حاصل از  پس از انجام پژوهش و به منظور 

توانند ابزار  ها وجود دارند که می پژوهش در قالب مقاله منتشر شود. ابزارهای مختلفی برای انتشار نتایج پژوهش 

ل از پژوهش  تر، جهت اطالع عموم افراد جامعه به نتایج حاصتخصصی جهت دسترسی متخصصان و یا ابزار معمول 

شناختی مجالت علمی و پژوهشی،  باشند. این ابزارها کتابداران و پژوهشگران را برای یافتن اطالعات کتاب

ها یاری خواهند کرد. متن مقاله دهنده تمامهای ارائه کننده مجالت و پایگاه های ایندکس اطالعات استنادی، پایگاه 

 یم می شوند:ابزارهای انتشار مقاله عموما به دو دسته تقس

کاربرد دارند. بنابراین از معرفی   ها و مجالتی که در بخش پیشینه پژوهش،معرفی گردید در این بخش نیزژورنال 

 ۸۴شود. نظر می ها صرف دوباره آن 

 

 . از سایت یابش  ۸۴

 ابزارهای انتخاب مجله بر اساس چکیده و عنوان مقاله •

 ابزارهای کیفیت سنجی و اطالعات عمومی مجالت  •
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 85ابزارهای پس از انتشار 

تکمیل نشده و وظیفه نهایی پژوهشگر آغاز   ،با انتشار نتایج یک پژوهش، وظیفة پژوهشگر در قبال فعالیت پژوهش

شود. پیگیری مقاله، پیشنهاد مقاله به سایر متخصصان، استفاده از نتایج حاصل از پژوهش جهت انجام  می

 های دیگر از جمله این وظایف هستند.پژوهش 

های  یک پروفایل پژوهشی در شبکه  ،صورتی که حتی یک مقاله التین منتشر کرده باشدهر پژوهشگری در  

ای به  به همین دلیل هر پژوهشگر پس از انتشار مقاله در فضای وب باید توجه ویژه . شوداجتماعی برای او تشکیل می 

های دائم در مسیر استناددهی  فعالیتهای اطالعاتی و گذاری آن در پایگاه چنین اشتراکصحت انتشار مقاله و هم 

داشته  ،شودپذیری مقاله که در نهایت منجر به افزایش شهرت علمی پژوهشگر می بیشتر به مقاله و افزایش رؤیت 

 باشد. 

پذیری مقاالت و آگاهی از میزان استناددهی افراد به مقاالت بررسی  ترین فاکتورهای رؤیتیکی از مهم 

ها گام مهمی در شناخت  گونه شاخص  های اطالعاتی است. آگاهی از این پایگاههای علمی موجود در  شاخص

های علمی معرفی خواهند  دهنده شاخص های ارائه زیر تعدادی از پایگاه   جدولروند استنادپذیری مقاالت است. در 

 شد.

 

 است. از سایت یابش همه مطالب این بخش .  ۸۵
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 اکسپلور یسا

https://sciexplore.ir/Documents 

    اسکوپوس یاطالعات گاهی پا

https://www.scopus.com/home.uri 

  Web Of Science نسی وب آو سا یاطالعات گاهی پا

https://apps.webofknowledge.com/ 

 Dimensions منشنزی دا تی سا وب

https://app.dimensions.ai/ 

 impactstory یعلم یاجتماع شبکه

https://profiles.impactstory.org/ 

 publons یعلم یاجتماع شبکه

https://publons.com/researcher 

 گوگل اسکالر  یجستجو موتور

https://scholar.google.com/ 

 pubmed پابمد یاطالعات گاهی پا

http://pubmed.yabesh.ir/ 

 یابی معرفی گردید.این موارد، قبال در بخش پیشینه

https://sciexplore.ir/Documents
https://www.scopus.com/home.uri
https://apps.webofknowledge.com/
https://app.dimensions.ai/
https://profiles.impactstory.org/
https://publons.com/researcher
https://scholar.google.com/
http://pubmed.yabesh.ir/
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 SemanticScholarپایگاه اطالعاتی 

https://www.semanticscholar.org 

فزایش روزافزونی  هر ساله نرخ انتشارات علمی با ا

  ۳به بیش از  2۰1۸رو است. این آمار در سال ه روب

روز بودن با این  ه چنان این آمار رو به افزایش است. همگام بودن و بهزار و پانصد نشریه رسید و هم  ۴2میلیون در 

امری مشکل    ها و دسترسی به جدیدترین و معتبرترین آنان برای محققان و پژوهشگرانمقاالت علمی و پیگیری آن 

 و فرسایشی است.

Semantic Scholar  ارائه دهنده محتوای علمی   ۵۰۰ناشر و ارتباط با بیش از  ۵۰با مشارکت مستقیم با بیش از

در سطح دنیا درصدد رفع این مشکل برای کاربران برآمد. این پایگاه اطالعاتی با استفاده از هوش مصنوعی امکانی  

منابع علمی موردنیاز خود را بسیار کارآمدتر از موتور جستجوهای سنتی بازیابی کرده  آورد تا کاربران را فراهم می 

میلیون مقاله را برای   1۸۰این پایگاه اطالعاتی اطالعات مربوط به بیش از   2۰2۰و به نتایج بهتری دست یابند. تا سال 

 کاربران گردآوری نموده است.

 Semantic Scholar ارد زیر به کاربران در جهت بازیابی بهتر متون علمی یاری  با در دسترس قرار دادن مو

 رساند: می

 های علمی در متون ها، جداول، استنادها و نقل قول استخراج خودکار چکیده  -

 استخراج ضریب تاثیر مقاله منتشرشده و میزان استناد آن از زمان انتشار  -

های مربوط به آن مقاله را همراه با  ها و کلیه فایل ها، فیلم های بالینی، سخنرانیها، داده داده های آزمایش  -

 نماید.جستجوی مقاله بازیابی می 

https://www.semanticscholar.org/
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 Altmetricپایگاه اطالعاتی 

https://www.altmetric.com 

گیری ارزش  ترین روش برای اندازه مرسوم

” است، که میانگین ارجاعات به مقاالت اخیر  Impact Factor-)سطح( یک مقاله استفاده از معیار “ضریب تأثیر

های  شود. در حال حاضر روش کند و در اصل ارزش مقاله از روی سطح مجله محاسبه می گیری می ژورنال را اندازه 

زمان با روش انتشار پیشرفت های مرسوم سنتی هم اند ولی روش تر شده تر و متنوعانتشار مقاالت بسیار گسترده 

تری که بتواند با جزئیات بیشتری سطح  های مناسبدست آوردن روش هاند. لذا در جامعه علمی میل بنکرده 

 شود.دیده می  ،عملکردی یک مقاله را به دست آورد

آوری  کنندگان مالی جمعها و تامین آلتمتریک معیارهای سطح مقاله در مورد تحقیق را به نمایندگی ناشران ،موسسه 

دیجیتال است.  …گیری شاخص و های آنالین )علمی و غیرعلمی( برای اندازهاین کار تلفیقی از شاخص کند، می

هایی که دانشمندان، خبرنگاران،   گیری اطالعات زیادی که از مکانآوری واندازه کار را با پیگیری، جمع ما این 

بوک و بوردهای پیام و مجالت و  فیسپالس ،ها ، گوگلهای اجتماعی )مانند بالگ پرستاران، مهندسان و گروه 

دهد که ببینند دهیم. آلتمتریک به ناشران ونویسندگان  اجازه می اند انجام می دست آمده ه های مرسوم ( ب  روزنامه 

ها بگوید  چه مقدار به یک مقاله در مقابل محققان تواند به آن گویند و می مردم درباره یک مقاله  علمی چه می 

 ست.دیگر توجه شده ا

https://www.altmetric.com/
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 plumxپایگاه اطالعاتی 

https://plu.mx/plum/g/samples?selectedFilterIds=artifactType.countType%3AARTICLE 

پایگاه اطالعاتی پالمکس یک ابزار آنالین به منظور  

سنجش ضریب تاثیر و معیارهای تاثیر مقاالت علمی  

منتشرشده است. این پایگاه اطالعاتی ابتدا توسط ابسکو  

توسط الزویر خریداری شد. این پایگاه اطالعات علمی مورد نیاز خود را از   2۰1۷شد و پس از آن در سال اداره می 

 دهد.ها را در اختیار کاربران قرار میآوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل آنمنابع گوناگون جمع 

ی اجتماعی،  هاپایگاه پالمکس از عالوه بر ضریب تاثیر مقاالت و تعداد استنادها از معیارهای دیگری مانند رسانه 

ها، میزان بازدیدها و موارد دیگر تصویر کاملی از میزان پذیرش  های فضای مجازی، تعداد بارگیری گذاری نشانه

دهد. این پایگاه یک بستر مبتنی بر اشتراک است که به کاربران این امکان را  مقاالت توسط کاربران ارائه می

و میزان تاثیر آن را در فضای علمی بسنجند و برای افزایش   دهد تا مقاالت منتشرشده خود را پیگیری کردهمی

 بازدید آن نیز فعالیت داشته باشند.

 crossrefپایگاه اطالعاتی  

https://search.crossref.org 

رف با هدف یافتن،  پایگاه اطالعاتی کراس 

د از منابع اطالعاتی فعالیت خود را آغاز نموده است. این پایگاه با هدف افزایش  ارزیابی، استناد و استفاده مجد 

ها و در  های متون علمی نموده و با انتشار آن گذاری داده ارتباط علمی میان محققان و پژوهشگران اقدام به برچسب 

 آورد. متون را فراهم میهای علمی در اختیار کاربران امکان بازیابی بیشتر  اختیار قراردادن این داده

https://plu.mx/plum/g/samples?selectedFilterIds=artifactType.countType%3AARTICLE
https://search.crossref.org/
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توان به افزایش همکاری جامعه علمی و ارتباط بیشتر با  شود میاز مواردی که به وسیله فعالیت این پایگاه ایجاد می 

های علمی به منظور ایجاد ارتباط بین نتایج تحقیقات علمی، ایجاد یک  یکدیگر، تولید، پردازش و انتشار فراداده 

نظور همراهی با تغییرات و تکامل مداوم آن، آزمایش و تحقیقات مداوم در زمینه  زیرساخت علمی مشترک به م

توان  سازی خدمات و ابزارهای علمی به منظور اتصال نتایج تحقیقات علمی می های موجود و ایجاد و فعالفناوری 

 اشاره نمود. 

های موجود در این پایگاه  فراداده کشور جهان بود.  1۳۹عضو از  1۷۷۷۹دارای  2۰1۹این پایگاه اطالعاتی در سال 

گیرند.  بخشی به صورت رایگان و بخشی از آن به صورت اشتراکی با پرداخت هزینه در دسترس کاربران قرار می 

 ای است.این پایگاه اطالعاتی یکی از معتبرترین مراجع موجود در زمینه ارائه اطالعات فراداده 

 Scivalپایگاه اطالعاتی 

https://www.scival.com 

های قدرتمند الزویر این پایگاه اطالعاتی یکی از زیر مجموعه 

نظیر پذیری بی است و یک منبع مبتنی بر وب با قدرت و انعطاف 

برای  هزار محقق و موسسه تحقیقاتی را  2۰است که امکان دسترسی به اطالعات جامع و عملکرد تحقیقاتی بیش از 

دهد که عملکرد تحقیقاتی خود را پیگیری کرده و  آورد. این پایگاه به کاربران این امکان را میکاربران فراهم می 

 آینده آن را مجسم نمایند. 

کشور در سطح جهان توسط محققان مورد استفاده قرار   2۳۰پایگاه اطالعاتی سایول در حال حاضر در بیش از 

های استراتژیک خود را توسعه دهند،  توانند با استفاده از امکانات این پایگاه مشارکت گیرد و این افراد می می

https://www.scival.com/
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های  تحقیقات جدید و نوظهور را به سرعت بررسی کنند، مقاالت منتشر شده را تجزیه و تحلیل کنند و گزارش 

 ایجاد کنند.  فرد متناسب با تحقیقات خود راهمنحصرب

ای پیشرفته آن تجزیه و تحلیل  دهد که مقاالت خود را با استفاده فناوری رایانه ی سایول به کاربران این امکان را م

کنند و آن را با دیگر مقاالت منتشر شده مقایسه و بررسی نمایند. این پایگاه به کاربران امکان دسترسی به اطالعات  

دهد. در حال حاضر پایگاه  ی ناشر را م ۵۰۰۰هزار مجله از   22میلیون رکورد انتشاراتی از بیش از  ۵۵بیش از 

 تریلیون داده را فراهم آورده است. ۳۰۰اطالعاتی سایول دسترسی به اطالعات متریک بیش از 

 ESI – Clarivate Analyticsپایگاه اطالعاتی ای اس آی  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/esi 

های علم سنجی مورد نیاز محققان،  در این پایگاه اطالعاتی شاخص 

شده و در دسترس   موسسات علمی، مجالت و مقاالت منتشر

هزار مجله علمی تاکنون   12میلیون مقاله در چیزی حدود  12آمار منتشرشده بیش از گیرد. بر طبق کاربران قرار می 

ها توسط محققان و موسسات علمی به منظور استفاده بسیار ضروری  منتشر شده که شناخت بهترین و معتبرترین آن 

دوماه یکبار  دست آمده و هر به  Web of Scienceهای علمی منتشرشده در این پایگاه از طریق  است. شاخص 

 شوند.روزرسانی می هب

  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/esi/
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 ابزار آنالین بسیار ضروری برای هر پژوهشگر  150

های جدید،  ها و مقاالت علمی خود نیاز به موتورهای جستجو، بررسی ایده یک پژوهشگر برای نگارش پروژه 

  ترسیم  مقاالت، نگارش ابزارهای  روز،  مقاالت های بانک به رایگان  دسترسی تقویت رزومه خود در فضای آنالین،

  گرفتن خود، مقاالت ارسال  برای مناسب ژورنال کردن  پیدا خود، تحقیقات برای اسپانسر و  بودجه گرفتن نمودارها،

های  همکاران خارجی برای کارهای خود، عضویت در شبکه   و اساتید کردن پیدا محققان، دیگر از  بازخورد

  دقیقا نوشتار این. دارد  دیگر ابزار  صدها و  …ها و علمی، فضاهای ابری برای اشتراک جزوات و ارائه  _ اجتماعی

 . باشدمی  جستجو و سرچ دوره و  کالس یک معادل

این مقاله و نوشتار در حقیقت یکی از نوشتارهای  

باشد و آکادمی تحلیل آماری ایران می مرجع از طرف 

مدت زمان و تعداد ساعات بسیار زیادی را برای  

ایم تا عزیزان به ابزار  آوری آن وقت صرف کردهجمع

با یک   ،ها بود راهایی که در دوره سرچ قرار بر واکاوی آنجستجو و سرچ قدرتمند مجهز شوند و تمام پایگاه 

دهیم. هر محقق بیش از نیمی از پژوهش خود را در فضای اینترنت  ان قرار می توضیح یک خطی در اختیار شما عزیز

باشد و در بسیاری از مواقع این  اما متاسفانه سرچ و جستجوی او محدود به چند سایت معروف می  ؛دهدانجام می 

هایی که یک محقق به  اه ها و پایگسایت  ،سازد. بنابراین با یک پیمایش طوالنینیازهای او را برآورده نمی  ،هاپایگاه 

های مختلف همراه با توضیحی کوتاه در مورد آن سایت به همراه لینک آن  در بخش ،آن نیاز خواهد داشت را



 پژوهش آنالین 

2۷6 

 

های عزیزان  ایم. امیدواریم بتوانیم با این نوشتار در جهت ارتقای کیفیت پژوهش سایت در این نوشتار قرار داده 

 حرکت کرده باشیم.

از ابزارهای دیجیتالی طراحی شده است که به محققان کمک می کند تا میلیون ها مقاله  در اینجا مجموعه ای  

به شما کمک می کنند که مقاالت مورد   جستجو موتورهای تحقیقاتی موجود در.فضای آنالین را پیدا نمایید. 

 عالقه خود را سریع پیدا کنید و از نظر ادبیات پژوهشی به روز باشید.

باشد که به جهت اختصار از آوردن مطالب  « می یالماس ریم دایو آ یمحسن مرادط به نوشتار »}این توضیحات مربو

 نظر شده و برای ارجاع پژوهشگران گرامی لینک آن گذارده شده است.{آن صرف 

 جستجو  موتورهای

https://analysisacademy.com/7396/online-research-tools.html 

 گردد.{، معرفی می }در پایان ابزارهایی که به صورت مجازی و آنالین در امور آموزشی و ارائه کاربرد دارد

 فهرست سرویسهای  آنالین فارسی و التین آموزشی 86

ها و فرآیندهایی آشنا شود که بسته به نوع پژوهش  در حین پژوهش، ممکن است پژوهشگر با اصطالحات، روش 

جستجوی اطالعات   ،ها استفاده نکرده است. در این مرحلهاز آن   ،متفاوت و بدیع هستند و پژوهشگر پیش از این

باعث یادگیری و افزایش اطالعات و بعضاً مهارت پژوهشگر خواهند شد.   ،مورد نیاز از طریق ابزارهای آموختن

های آموزشی  خواهید، در کالس دهد تا در هر زمان و هر مکانی که می آموزش آنالین این فرصت را به شما می 

 

« است.، محمدجواد منصورزاده،یعمار خدرنوشته  ،نیآموزش آنال یفارس یهاتیبا سا ییآشنا همه مطالب این بخش از مقاله » . ۸6

 http://lib2mag.ir/427 

https://analysisacademy.com/7396/online-research-tools.html
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های سنتی ارائه  ها را مانند کالسباکیفیت و تجربه های آموزشی آنالین همان محتوای شرکت کنید. کالس

وآمد و هدر رفت  ای برای رفت کنندگان مانند عدم پرداخت هیچ هزینه هایی نیز برای شرکت دهند، حتی مزیت می

راحتی از  طور منظم و به آموختگان به وقت درپی دارد. عالوه بر ارائه محتوای باکیفیت، تعامل بین مربیان و دانش 

 شود. مواجه فیزیکی نمی پذیر است و این تعامل محدود بههای شخصی امکانق رایانه طری

 های فارسی آموزش آنالین آشنایی با سایت 

های ریاضی دانشگاه صنعتی  گر کالساید و نظاره که در خانه خود نشسته شاید در یک دهه گذشته تصور این 

چنان امکانات جذابی برای  نمود؛ اما واقعیت این است که اینترنت آنمی تان هستید بعید شریف از مانیتور رایانه 

ای برای نیاموختن باقی نگذارده است. »ز گهواره تا  یادگیری و خودآموزی فراهم کرده است که هیچ عذر و بهانه

یک اینترنت )البته کنند فقط با داشتن العمر« یاد می عنوان »یادگیری مادامها از آن به گور دانش بجوی« که خارجی

 پرسرعت!( و یک وسیله اتصال به آن محقق شده است. 

های هوشمند در حال  ها و گوشیدنیای آموزش با افزایش نرخ نفوذ اینترنت پرسرعت و محبوبیت روزافزون تبلت 

های آموزشی  های آموزش حضوری را به حداقل رسانده و دوره ها و چالش تحول است. امروزه اینترنت، سختی

پژوهان در  های مورد نظر بسیاری از دانش ترین ابزارها برای کسب دانش و مهارت اینترنتی اکنون یکی از محبوب

 زبان نیز مهیاست.مندان فارسی ه سرتاسر دنیاست. این ابزار برای عالق

دهد تا در هر زمان و آموزش آنالین این فرصت را به شما می 

آموزشی شرکت   هایخواهید، در کالسهر مکانی که می 

های آموزشی آنالین همان محتوای باکیفیت و کنید. کالس

دهند، حتی  های سنتی ارائه می ها را مانند کالس تجربه
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وآمد و هدر رفت وقت درپی  ای برای رفت کنندگان مانند عدم پرداخت هیچ هزینه هایی نیز برای شرکتمزیت

راحتی از طریق  طور منظم و بهآموختگان به مربیان و دانش دارد. عالوه بر ارائه محتوای باکیفیت، تعامل بین

 شود. مواجهه فیزیکی نمی پذیر است و این تعامل محدود به های شخصی امکان رایانه 

های زندگی مثل مدیریت  موضوعات آموزشی در اینترنت مصداق از شیر مرغ تا جان آدمیزادند. از آموزش مهارت 

های خارجی گرفته تا آموزش  وزش دروس مدرسه و دانشگاه؛ و از آموزش زبان زمان و مهار استرس گرفته تا آم

 آوری اطالعات. های فن طورکلی مهارت استفاده از رایانه و اینترنت و گوشی هوشمند و به 

اند. منابع آموزشی در همه شکلی ازجمله  های آموزشی وب هم متنوعشیوه

دلخواه خود  توانید به می  متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی وجود دارند که

صورت آموزش از طریق ایمیل هستند که  ها بهانتخاب نمایید. برخی از دوره 

های آموزشی تمرکز  هایی نیز به آموزش از طریق فیلم های آن دو دوره درسنامه و پارس ام بی ای هستند. دوره نمونه

ای آموزشی آنالین تا آنجا پیش رفته است که  هدارند مانند فرادرس، تخته سفید، کالس درس و مکتبخونه. دوره 

های درسشان را  های معتبر دنیا مانند ام.آی.تی، کالیفرنیا، استنفورد، اوپن و جان هاپکینز کالسبرخی از دانشگاه 

مرورزمان  هایی که به سادگی گذشت. شبکههای اجتماعی نیز نباید به اند. از شبکه پذیر ساختهبرای عموم دسترس 

 روند.می  ر های موفق ارتباط و آموزش به شماگردان باز کردند و یکی از نمونه را بین وب   جای خود

با   2های نوین ارتباطی و ظهور پدیده وب های آموزشی وجود فناوری ترین دالیل رشد و توسعه دوره از مهم 

دیگر   2بود. با ظهور وب  کنندگان اینترنتگسترش اینترنت در سطح جهان و باال رفتن تعداد کاربران و استفاده

مند بلکه به نوشتن و تبادل اطالعات با کاربران مختلف نیز عالقه  ؛کردندکاربران تنها به خواندن اطالعات اکتفا نمی

 طور گسترده مطرح شد.بودند و بدین ترتیب این پدیده نوظهور به 
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کنیم و برای بقا در این دوران  ندگی می گر این است که ما در عصر اطالعات و دانش زدر حقیقت این مطالب بیان

ها برای کاربردپذیری در زندگی روزانه خود هستیم؛ شواهد حاکی از  وتحلیل آننیازمند کسب اطالعات و تجزیه 

رشد فزاینده اطالعات است و در این میان افرادی موفق خواهند بود که اطالعات موردنیاز خود را بتوانند  

 بهینه نمایند. گردآوری، ذخیره و استفاده

تواند نیاز به آموزش در تمام مراحل زندگی را  بنابراین آموزش در این عصر نیاز توسعه پایدار است. این اصل می 

نشان دهد. در طول زندگی از کودکی و پس از گذراندن دبستان، راهنمایی و دبیرستان و حتی پس از آن در  

ها  نیازهای آموزشی که برای رشد و بالندگی نیازمند آن  ؛انده دانشگاه خیلی از نیازهای یادگیری ما فراموش شد 

های تکمیلی  های آموزشی یکی از ارکان رفع این نیازهای آموزشی و مکانی برای یادگیری آموزش هستیم. دوره 

 دهند.های مختلف به کاربران ارائه می هایی را در حوزه آموزش  ،های نویناست که به کمک فناوری 

کند که با رشد جمعیت، امکان فراهم کردن امکانات آموزشی  مجازی زمانی بیشتر نمود پیدا می اهمیت آموزش 

های اخیر جنبشی با نام موک برای ارائه  رسد و در سال هم به شکل رایگان بسیار بعید به نظر میبرای تمامی افراد آن 

یت کرده است. موک در واقع در زبان  های جهان شروع به فعالخدمات آموزش مجازی رایگان در برترین دانشگاه 

ها دسترسی داشته باشند. توانند به این دوره افراد می  ،های آموزشی آنالینی هستند که از طریق اینترنتفارسی دوره 

 2۰12توان به کورسرا، اوداکس و اودسیتی اشاره کرد که هر سه در سال دهنده موک می های مهم ارائه از سازمان 

 اند.شده تأسیس

های آموزشی  ولی باید دقت داشته باشید این دوره  ؛های آموزشی آنالین بیان شداگر توجه کرده باشید مزایای دوره 

های سنتی معایب خاص خود را  های مجازی نیز مانند سازمان شود. سازمانهایی مجازی برگزار می توسط سازمان 
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های آموزشی در عصر  ه مشهود است اهمیت این دوره ها نیست؛ اما آنچ دارد که در این متن مجال پرداختن به آن 

 عصری که نیاز است دانش داشته باشیم و بتوانیم به بهترین نحو این دانش را مدیریت کنیم.  ؛اطالعات و دانش است

 دهند:هایی که به زبان فارسی و بعضاً رایگان آموزش ارائه می معرفی مقدماتی سایت 

 http://faradars.orgفرادرس  

فرادرس یک بستر اینترنتی است که با هدف توسعه  

دهد.  مندان قرار می ه های آموزشی متعددی را در اختیار عالقآموزش دانشگاهی ایران از طریق اینترنت، دوره 

های آموزشی  ه یکی از مراجع دوره فرادرس حاصل همکاری مشترک یک گروه کاری متعهد است که آن را ب 

های آموزشی آن بخش متنوعی از موضوعات حوزه  اند. فرادرس، که دوره اینترنتی در ایران تبدیل کرده 

و در قالب یک   1۳۸۷گیرد، در سال های مهندسی را دربرمی مصنوعی تا بسیاری از دروس کالسیک رشته هوش 

اندازی شد.  شعار فردادرس،  تر سید مصطفی کالمی هِریس راه پز گرگری و دکپروژه توسط دکتر اسماعیل آتش

هزار ساعت آموزش ارائه کرده که  دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا است، فرادرس تاکنون نزدیک به یک 

مندان برای تهیه آن باید  ه هایی هستند که عالقدوره  ،باشد و بقیهها رایگان می از بین آن چند صد ساعت از آموزش 

 هزینه کمی پرداخت کنند.

 http://maktabkhooneh.org خونه مکتب

مکتبخونه سایتی برای ویدئوهای آموزشی دانشگاهی رایگان است. بخش  

کار   وسیعی از محتوای مکتبخونه با همکاری و اجازه دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است. دانشگاه شریف با این

های ایران را برای دانشجویان در سراسر جهان فراهم کرده است.  های یکی از بهترین دانشگاه امکان استفاده از درس 

های فنی مهندسی دانشگاه شریف  های ریاضیات و فیزیک و رشته ها در دانشکده ها شامل بهترین کالساین درس 

http://faradars.org/
http://maktabkhooneh.org/
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ها و مراکز علمی تحقیقاتی شده است. از سایر دانشگاه  است که با تالش دانشجویان و اساتید این دانشگاه ضبط

توان در مکتبخونه یافت. مثالً از دانشگاه تهران دروس فلسفه علم و دروس ریاضی؛ از دانشگاه  ایران نیز دروسی می 

های معروف  های درس دانشگاه همچنین ویدئوهایی از کالس …صنعتی همدان درس اخالق فناوری اطالعات و  

 مثل ام.آی.تی نیز در مکتبخونه قرار داده شده است. دنیا 

 http://kelasedars.orgکالس درس 

ای برای همه است. کالس درس دارای بیش  شعار کالس درس، مدرسه 

ویدئوی آموزشی در موضوعات مختلف دبیرستانی و دانشگاهی   ۴2۰از 

 اند.شده صورت رایگان ارائه س به است. ویدئوهای کالس در

 http://takhtesefid.orgتخته سفید 

گذاری ویدئوهای آموزشی است  این پایگاه اینترنتی یک سرویس به اشتراک 

توانید ویدئوهای  های موجود در این سایت، شما می و عالوه بر تماشای لینک 

 ان را نیز در آن آپلود کنید.آموزشی موردنظرت

های مهندسی مانند مکانیک و الکترونیک گرفته تا  ویدئوهای آموزشی موجود در این سایت گستره متنوعی از رشته

های گوناگون ازجمله تراشکاری و جوشکاری را در  های هنری مانند گرافیک و نقاشی و حتی مهارت رشته

 یگان است.نام در آن کامالً را اند و ثبتبرگرفته

http://kelasedars.org/
http://takhtesefid.org/
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 http://parsmba.comپارس ام بی ای  

های خود را در زمینه آموزش الکترونیکی  سازان پارس فعالیتشرکت اندیشه 

آغاز نمود.   1۳۹2صورت غیر رایگان در سال صورت رایگان و بخشی به بخشی به 

دهد. از جمله  های خود ادامه می با شعار آموزش برای همه به فعالیتاین گروه با هدف برقراری عدالت آموزشی و 

ها و مراکز علمی و پژوهشی و  توان به همکاری با دانشگاه می ،شودخدماتی که توسط پارس ام بی ای ارائه می 

منظور  ترویجی به  –های علمی  ها و نشست های دانشجویی، همکاری با مدارس کشور، برگزاری همایش انجمن

های  ها و علوم روز جهان در حوزه مرتبط خود، حمایت از فعالیتسازی برای استفاده از آخرین فناوری رهنگ ف

ها و نهادهای خیریه اشاره کرد. پارس ام بی ای در حال حاضر عضو بنیاد فرهنگ و دانش دانشگاه شریف  انجمن

 کند.صورت ایمیلی برگزار می دوره آموزشی را به ۵2است و 

 http://darsnameh.comدرسنامه  

های آموزشی از  سایتدرسنامه، یکی دیگر از وب 

توانند با دریافت واحدهای آموزشی از طریق ایمیل و بدون مراجعه به  راه دور بر مبنای ایمیل است که کاربران می 

 ها شرکت کنند. مون ها را خوانده و در آزسایت درسنامه، درس وب

 http://elearnpars.orgمرکز توسعه آموزش مجازی پارس  

ایده اولیه ایجاد این مرکز طبق مطالعات صورت گرفته در  

های فنی کارشناسی ارشد و دکتری موجود در دانشگاه  پروژه 

های ورد  های متنوعی همچون سامانه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اشتنبایس برلین آلمان صورت گرفته است و سیستم 

سرویس و وب  های متنوع، آزمون ساز، وب  CMSهای اختصاصی و  نویسی پرس فارسی، مودل فارسی، برنامه

http://parsmba.com/
http://darsnameh.com/
http://elearnpars.org/
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شود. به نقل از خود مرکز  سازی و اجرا می سایت مرکز پیادهسایت در وب اجالس در جهت توسعه این وب

پذیرانی از کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی و سایر کشورهای  اکنون دانش هم  ،آموزشی

کنند. از های مرکز استفاده می های اروپایی و آمریکا، ژاپن و مالزی از آموزش فارس و کشورحاشیه خلیج 

دوره آموزشی را   1۰های متنوع زبان انگلیسی است که های جالب مرکز آموزش مجازی پارس ارائه دوره آموزش 

 اند.به این مبحث اختصاص داده 

 http://elearning.ghasam.irسامانه آموزش مجازی قرارگاه فضای مجازی سپاه تهران   

عنوان رکن اصلی  اولویت اول در قرارگاه فضای مجازی، توجه جدی به بحث آموزش به 

ای سپاه حضرت  توسعه کمی و کیفی و افزایش توان عملیاتی نخبگان فرهنگی و رسانه 

روشنی در اسناد راهبردی قرارگاه فضای مجازی مورد  له به اهلل )ص( تهران بزرگ است که این مسئمحمد رسول 

تأکید قرارگرفته است. این سامانه آموزش مجازی همچنین از جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه  

 گیرد. ریزی آموزشی بهره می محتوا و برنامه 

 http://iksna.comکائسنا 

با هدف ترویج دانش متن باز ، برای ایجاد  1۳۸6” از سال “کائسنا

فرصت یکسان یادگیری و به منظور گسترش سطح آگاهی و علم جامعه  

فارسی زبان آغاز به کار نمود. کائسنا فضایی برای یادگیری و تبادل دانش است.کائسنا افرادی که توانایی و دانش  

ها قرار  ایند تولید همراهی کرده و تیم تولید و تدوین را در کنار آن در فر ،کاربردی در زمینه های مشخص دارند را

فرم پرداخت،  های پلت دهد. صرف نظر از اهداف تجاری یا غیر تجاری تولیدکنندگان محتوا در کائسنا دغدغه می

http://elearning.ghasam.ir/
http://iksna.com/
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ت تا  برای تولیدکنندگان برطرف شده اس …فرم نمایش، هزینه پهنای باند، مارکتینگ، دریافت بازخورد و پلت

 بتوانند با تمرکز روی محتوا، ویدئوی آموزشی خود را تولید و منتشر کنند. 

 www.webyad.com وب یاد 

یاد به عنوان یک بستر یادگیری و آموزش آنالین ویدیوئی این امکان را  وب

خواهید را آموزش  ترین زمان ممکن، هرآنچه که می کند تا در کمفراهم می 

 دهید و یاد بگیرید. 

 http://behamooz.comبه آموز  

آموز  به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرد. به 1۳۹1آموز عمالً از سال سایت به وب

ناوران اطالعات وستا بنا شده است و  های عمومی بستر نرم افزاری شرکت فبرمبنای قابلیت

ی ایرانیان است. ما  آموز در دسترس قرار دادن مواد آموزشی با کیفیت مناسب برای همهیابد. هدف به توسعه می 

اعتقاد داریم که هیچ کس نباید از کسب علم و دانش و مهارتهای کاربردی محروم شود. نباید سن و سال یا مکان و  

تواند یاد  آموز هر کس می لی، افرادی را از یاد گرفتن، سازندگی و موفقیت باز دارد .در به موقعیت و امکانات ما

توانید درس خود را ایجاد کنید و به هزاران نفر یاد بدهید و اگر  بدهد و یاد بگیرد. اگر استاد یا آموزگار هستید، می 

 هزاران موضوع یاد بگیرید. یتان شرکت کنید و درباره های دلخواه یاد گیرنده هستید، در کالس 

 http://team-learning.irتیم لرنینگ  

سایتی برای توسعه دانش و فناوری روز دنیا با برترین متدهای آموزشی و  

گونه ای که افراد در نقاط  ه فراهم نمودن امکان آموزش تیمی و گروهی ب

شته باشند تا تنها با داشتن امکان اتصال به اینترنت مختلف این امکان را دا

http://www.webyad.com_/
http://behamooz.com/
http://team-learning.ir/
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صورت تیمی تخصص و مهارت خود را اتقاء بخشیده و  همند گردند و باز جدیدترین محتوای آموزشی روز دنیا بهره 

شود و چنین جدیدترین مقاالت به همراه ترجمه تخصصی آنها در اختیار کاربران قرار داده می هم  رفع اشکال نمایند.

های فعالیت گروهی نیز ارتقاء  گردد تا توانایی صورت تیمی تعریف می ه هایی ب های آموزشی پروژه در انتهای دوره 

 یابد.

 http://www.openlearning.comاپن لرنینگ   

های متفاوت در قالب  های کامال آنالین در حوزه برگزارکننده دوره 

کارگیری سیستم مدیریت یادگیری  ه های آموزشی استاندارد با بالگوریتم 

LMS  و کالس آنالین قدرتمندAdobe Connect   در هر زمان و هر مکان

 .جهت پیشبرد شعار عدالت آموزشی

 http://pixelamooz.comپیکسل آموز   

حوزه آموزش رایگان   سایت آموزشی پیکسل آموز در

های  کامپیوتر و موبایل تحت کتب آنالین، مقاالت، فیلم 

آنالین و گزیده اخبار تکنولوژی فقط به زبان فارسی فعالیت  

 شود. دارد که هر روزه محتوای آن افزوده می 

   http://iran-academy.org  :  ایران آکادمی

خصوص کارشناسان و ه های امروزی افراد جامعه ب یکی از دغدغه 

باشد. اما همواره رنج موارد جانبی آموزش،  مدیران یادگیری می 

مندان به  بسیاری از عالقه  باعث شده تا …های جانبی مانند ایاب و ذهاب و  مانند زمان، دوری مکان آموزش، هزینه 

http://www.openlearning.com/
http://pixelamooz.com/
http://iran-academy.org/
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هم   سازی آموزش، آنهای کاربردی دسترسی نداشته باشند. این امر باعث شد در راستای ارتقاء و آسان آموزش 

های ما در این  تمام تالش  .اندازی کنیمسایت آموزشی ایران آکادمی را راه صورت کامالً کاربردی، وببه

 مند هستند.ی تمام کسانی که است که به یاگیری عالقه سایت ایجاد محیطی پویا و آموزشی براوب

 http://cetka.irستکا  

اکادمی مجازی ستکا یک سایت آموزش غیر حضوری  

های این  پردازد.دوره های آنالین می که به برگزاری دوره 

گذاری و زبان می باشد که در آینده  افزار، توسعه شخصی، سرمایه ی مدیریت، بازاریابی، نرم  حوزه   6سایت در ابتدا 

ها در استودیو آموزشی آکادمی مجازی ستکا به طور کامال استاندارد  ها داریم. دوره تصمیم به گشترش این حوزه 

یرانی  پذیران ا ترین مرجع آموزش آنالین برای مدرسین و دانش شوند. چشم انداز ما تبدیل شدن به بزرگ تولید می

های مفید توسعه ابزارهای آموزشی  ترین مدرسین ارائه آموزش های ما، همکاری با شایسته و ارزش  1۳۹۵تا سال 

 باشد.خالقانه صداقت در گفتار، تعهد در عمل می 

 http://yadup.irیاداپ   

های آموزشی  رصت سایت به منظور فراگیرکردن دانایی و ایجاد فاین وب 

آوری اطالعات ایجاد  برابر از طریق گسترش آموزش مجازی بر پایه فن 

ترین مرجع آموزش مجازی برای مدرسین و  شدن به بزرگ انداز این سایت آموزشی، تبدیل شده است. چشم 

 است.  1۳۹6فراگیران تا سال 

http://cetka.ir/
http://yadup.ir/
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 https://baladshow.comسایت بلدشو 

های معتبر زبانان به آموزش دسترسی فارسی ،هدف این سایت

توانسته است در جهت   ،گیری از مترجمین و صداپیشگان توانمندخارجی با زبان فارسی است.این سایت با بهره 

 گام مثبت و مهمی را بردارد. ، شوندهایی که در داخل تولید نمیتأمین آموزش 

آموزشی نیازمند تمرکز باالیی ست و این مهم با صرف تمرکز به جهت فهم زبان مدرس و عدم  های دیدن فیلم 

کند تا تمام تمرکز خود های آموزشی به مخاطبین کمک می ی فیلم شود. بلدشو با دوبله توجه به تصاویر محقق نمی 

 ها کنند.را صرف به خاطر سپردن و یادگیری آموزش 

 موضوعات آموزشی: 

های  وکار، بازاریابی، ارزهای دیجیتال، طراحی،  مهندسی و مهارت سازی، آی تی، مدیریت، کسب عکاسی، انیمیشن 

 کاربردی 

 : امکانات سایت

  

 ساعت محتوای آموزشی برگردانده شده به زبان فارسی  ۴۰۰بیش از  •

 جستجوی ساده و دسترسی راحت به محتوای آموزشی مورد نیاز •

 یلم بر روی سایت امکان تغییر زبان صدای ف •

 های فارسی و غیر فارسی بر روی ویدئوهای سایت امکان فعال یا غیرفعال نمودن زیرنویس به زبان  •

 ساعته در جهت رفع نیازهای مشتریان  2۴پشتیبانی  •

https://baladshow.com/

