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و اصول و روشهای جستجوی اطالعات
دسترسی آزاد به اطالعات



اطالعاتیسوادوپژوهش✓

اطالعاتبهآزاددسترسیمفهومباآشنایی✓

مقاالتبهآزاددسترسیهایپایگاهترینمهممعرفی✓

هاامهنپایانبهآزاددسترسیاطالعاتیهایپایگاهترینمهممعرفی✓

کتببهآزاددسترسیاطالعاتیهایپایگاهترینمهممعرفی✓

نابعمسایربهآزاددسترسیاطالعاتیهایپایگاهترینمهممعرفی✓

: آنچه در این  کارگاه گفته خواهد شد



:بخش اول
پژوهش و سواد اطالعاتی

Company Logo



چیستی پژوهش؟؟

دیدهپدرموجودنظموقاعدهبهبردنپیدرصددانسانبشرتاریخآغازاز•
.استبودهخوداطرافجهانرویدادهایوها

اشتهگذودیعهبهانسانهاوجوددرراجستجوگریوچراجوییحسخداوند•
هستندوبرورآنهاباکهمجهوالتیوسواالتبهبتوانندآنکمکبهتااست
.برآیندآنهاحلدرصددودهندپاسخ

بودهجکاوکنخودپیرامونمحیطبهنسبتتولدزمانازانسانراستاایندر•
لحراخودزندگیدشواروپیچیدههایپدیدهکهاستکردهتالشو

.کند



چیستی پژوهش؟؟

بریدمفاثردوانسانهاستفطریویژگیهایازیکیکهکنجکاویاین•
:داردزندگی

بهگوییپاسخازپسدرونیآرامشومندیرضایتاحساسنوعیـ1
میتقویتراکنجکاویادامهیزمینهکهدهدمیدستانسانبهمجهوالت

.کند
شگریپرسوکنجکاویحسنتایجازمجهولهایپدیدهازبسیاریکشف-2

.استانسان



چیستی پژوهش؟؟

ازبرداریهپردمنظوربهپیگیرومداومکوششیوتالشتحقیقوپژوهش•
وعموضازحقایقکشفدنبالبهموشکفایودقتباواستمجهوالت

.استمطالعهمورد
وسطحیآگاهیهایازناشیزیانهایوهاخطاوهالغزشازراانسانلذا•

.داردمیحذربرخامهایدانش
تجربهارمختلفیهایحلراهمشکالتحلومقصودبهرسیدنبرایانسان•

.کندمیانتخابراروشوراهترینمناسبوکندمی
مناسباطالعاتکهاستخاصیروشوراهبکارگیریازعبارتروش•

.نمایدمیفراهممطالعهموردموضوعدربارهرابیشتری
یاعیتوضکردنمشخصبرایمنظمجستجویفرایند:پژوهشعلمیروش•

.استنامعینموقعیت



روش علمی پژوهش



.استناقصعلمیروشدوممرحلهانجامبدون•
.شودمیبازموضوعبهنسبتشمادید•
.نکنیدتکرارراقبلافراداشتباهات•
برمبتنیپژوهشهر.هستیدسیستمیکازبخشیشما•

هایپژوهشبرایایپایهومقدمهخودواستقبلیمطالعات
.استبعدی

پژوهشبامطالعهیکهایپیوندوهاارتباطتعدادهرچه•
انشدگسترشدرآنسهمواهمیتباشدبیشترقبلیهای

.بودخواهدبیشتر
چرخهانتهای=پاسخیافتن•

جایگاه جستجوی اطالعات در پژوهش



عصر اطالعات

Company Logo

وزمانیابعادبرآنهانفوذوارتباطیواطالعاتیهایآوریفنظهور
هجامعواطالعات،عصرچونمفاهیمیپیدایشباعثجامعه،مکانی

اطالعاتی،جامعهدرواطالعاتعصردر.استشدهاطالعاتی
.دگرفتنرونقاطالعاتیسوادباواطالعاتیسوادمانندمفاهیمی

عصراطالعات،عصرچونگوناگونیهاینامباراآنکهعصریدر
انعنوبهاطالعاتنامند،می...وماهوارهعصرارتباطات،عصررایانه،
وشودمیمحسوبسازمانیهردرموفقیتکنندهتعیینعامل
.داردبستگیاطالعاتبهسازمانیهرزوالیاحیات



سواد اطالعاتی

جهانیوبگسترشونفوذ
مهارتهايیکسبمستلزماطالعاتبهينهجستجوي➢

تحتترکلیمفهوميکازجزئیخودکهاست
.است«اطالعاتیسواد»عنوان
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عوامل مؤثر بر اهمیت سواد اطالعاتی

پيوندوارتباطیواطالعاتیهايفناوريافزونروزگسترش◆
.افرادمرهروززندگیباآنمستمر

تنوعويلیتکمتحصيالتمقاطعدربويژهعالیآموزشتوسعه◆
.آموزشیهايدورهودانشجويان

همهدرتحقيقاتیومطالعاتیهايزمينهشدنترتخصصی◆
.علمیهايرشته

ناسبماستخراجضرورتواطالعاتآلودگیاطالعات،انفجار◆
.معتبرمنابع

Company Logo

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


تعریف سواد اطالعاتی

Company Logo

.استتلفمخاطالعاتیمنابعازموثراستفادهوبازیابیجستجو،برایالزمهایمهارتمجموعه

.دهندتشخیصدرستیبهراخوداطالعاتینیاز

.کنندمنابع الزم برای رفع این نیاز را شناسایی

نشگزیوشناساییجستجو،بهمنابعایندرمناسبراهبردهایتدوینبا
.بپردازنداطالعات

:افراد برخوردار از این مهارت ها می توانند

.اطالعات به دست آمده را با دانش قبلی خود به نحوی پیوند دهند

.دهندرارقدیگراناختیاردرایگستردهسطحدروشایستگیبهراخوددانش



(SCONUL)مدل سواد اطالعاتی اسكانل  

1999سالردانگلستانملیودانشگاهیهايکتابخانهانجمن
بيينتبرايشدهتشکيلاصلیمولفههفتازکهرایمدل

.استکردهارائهاطالعاتیسوادمفهوم
اسکانلاطالعاتیسواداصلهفت

اطالعاتینيازتشخيصتوانايی:اولاصل◆
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(SCONUL)مدل سواد اطالعاتی اسكانل  

اين.تاساطالعاتبهدسترسیروشهايشناسايیدوماصل◆
چاپیابعمنازاعممناسباطالعاتیمنابعشناختشاملمرحله

.استمنابعرينتمناسبگزينشوالکترونيکیو
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(SCONUL)مدل سواد اطالعاتی اسكانل  

نابعمدرجستجواتژيراستتدوينتوانايیاصلسومين◆
الزمآگاهیکسبمستلزمخودمهارتاين.استبرگزيده

.استعمنابسايرواطالعاتیپايگاههايساختاربهنسبت
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لمثاطالعاتبازيابیوجستجومهارتهايبهچهارماصل◆
اصلاين.دارداشارهپيشرفتهجستجويامکاناتازآگاهی

ارتباطیواطالعاتیفناوريهايازاستفادهدرتوانايیهمچنين
نمايهوینويسچکيدهوسازينمايهخدماتازبهينهاستفادهو

رايبجاريرسانیآگاهیازخدماتاستفادهواستناديهاي
.می گيردبردرنيزراماندنروزبه
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(SCONUL)اصول سواد اطالعاتی  اسكانل



چگونگیرهدرباکنندگاناستفادهدانشبهمربوطپنجماصل◆
نينهمچوآنهاارزيابیمعيارهايومنابعمقايسهوارزيابی
آنهاعتباراتعيينچگونگیومنابعکيفيتبحثازآگاهی
.می باشد

18

(SCONUL)اصول سواد اطالعاتی  اسكانل



آمدهتدسبهاطالعاتازاستفادهدرافرادمهارتبهششماصل◆
اينسبک.داردداللتقبلیهايدانستهباآنساختنمرتبطو

صولیارعايتودهیاستنادروشهايدانستنمستلزممهارتها
.می باشدآورندگانپديدحقوقمثلقانونی
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(SCONUL)اصول سواد اطالعاتی  اسكانل



ارکتمشواطالعاتآمايشتوانايیازاستعبارتهفتماصل◆
لیاصاهدافازيکیواقعدراصلاين.جديددانشتوليددر

.استعالیآموزش
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(SCONUL)اصول سواد اطالعاتی  اسكانل



هفت اصل سواد اطالعاتی
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:بخش ششم
دسترسی آزاد به اطالعات

OPEN ACCESS

Company Logo



اهپایگوخارجینشریاتقیمتآورسرسامافزایش◆
اطالعاتیهای
عاتیاطالهایپایگاهازاستفادهواشتراکگزافهزینه◆

....وایاسایامرالد،دایرکت،ساینسابسکو،نظیر
تجاریناشراناحتکاروخواهیزیاده◆
نشریاتقیمتبحران◆

شدآزاددسترسیجنبشبهمنجر

23

دسترسی آزاد چیست؟
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دسترسی آزاد چيست؟

:جنبش دسترسی آزاد با هدف دسترسی به اطالعات به صورت



:بوداپستبیانیه◆
اجازهواینترنتدرمقاالتبهرایگاندسترسی:آزاددسترسی◆

جوجستچاپ،کپی،دانلود،خواندن،برایکاربرانهمهبهدادن
دیگرنیقانواستفادههرگونهومقاالتاینمتنتمامبهلینکیا

وفنییاوقانونیمالی،محدودیتهیچبدون

فقط به شرط استناد کردن به نویسنده

25

تعریف دسترسی آزاد 



تصاعدیرشدوهادانشگاهوهاکتابخانهبودجهکاهش•
مجالتقیمت

اههایدانشگبینعلمیاطالعاتبهدسترسیدرتبعیض•
مختلف

کهیاطالعاتبهدسترسیبرایهزینهپرداختبهاعتراض•
کنندمیایجادهادانشگاهخود

نفظهورباعلمیاطالعاتتولیدوگردآوریشدنترارزان•
ارتباطیواطالعاتینوینهایآوری

26

چرا دسترسی آزاد؟



•

27

دسترسی آزاد به نفع چه کسانی است؟



برگزاراکتبرماهدرسالههرآزاددسترسیهفته•
.شودمی

◆ In 2017, the theme is “Open in order to…”

◆ In 2016, the theme is "Open in Action’’.

◆ In 2015, the theme was "Open for Collaboration’’.

◆ In 2014, the theme was "Generation Open’’.

◆ In 2013, the theme was "redefining impact’’.

◆ In 2012, the theme was "set the default to open 
access’’.

28

هفته دسترسی آزاد

http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/2017-open-access-week-theme


وهنریتصاویریامقاالتشاملآزادآثارازحمایتبرای◆
وبمحیطدر...
آثارازکهدهدمیاجازهعمومبهکامنزکرییتیومجوزهای◆

ازینگرانوکننداستفادهآزادانهصورتبهمجوزاینتحت
.باشندنداشتهمؤلفحقجهت

.ندهستکامنزکرییتیومجوزتحتآزاددسترسیمقاالت◆
نآترینمرسومکهداردوجودکامنزکرییتیومجوزنوع6◆

CC-bbyمیطورهردهدمیاجازهفردبهکهاست
هزینهایبگیرنداجازهاینکهبدونکننداستفادهاثرازخواهند

.بپردازنداجرابرایای

29

Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fa


greenسبز• open access

goldطالیی• open access

hybridترکیبی• open access

30

انواع دسترسی آزاد



شيوها،آردر(انتشارازبعدياقبل)مقاالتانتشاريخودمعنیبه•
هاسايتوبياديجيتالیمخازن

علمیاجتماعیهايشبکهدرمقالهکاملمتنبارگذاريتواندمی•
.باشدآکادميکياگيتريسرچمانند

ورتصبهتوانمینيزرااستنشدهمنتشروشدهردکهايمقاله•
.کردمنتشرآزاددسترسی

کردهاعالماشرنکهممنوعيتیزمانازبعدياوبالفاصلهتواندمیمقاله•
.شودآرشيو

.ميگذاردمااختياردررامقاالتايناسکالرگوگل•

31

Green open access/ Self Archiving



هایاستسبهبستهشودمنتشردیگرجاییدرنسخهکداماینکه•
.داردمدلسهناشرانمجوزهایو
.استمقالهداوریازقبلنسخهکهانتشارازقبل•
.تاسمقالهنشدهمنتشرشدهداورینسخهکهانتشارازبعد•
.استناشرنهایینسخهکهناشرنسخه•
:برای اطالع از سیاست ها و مجزهای ناشران از سایت•
•https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

32

دسترسی سبز



خوددربارهاطالعاتیوناشرانمؤلفحقسیاستهایازاطالعاتیبانکیک•
.استآرشیوی

یآسانبهآنهاهویتتااستدادهقراررنگیهایبندیدستهدرراناشران•
.شودمشخص

عدبوقبلنسخهآرشیوآنهاهایسیاستکهناشرانی:Greenسبزناشران•
.دهدمیاجازهرامقالهانتشاراز

وزمجانتشارازبعدرامقاالتکردنآرشیوکهناشرانی:Blueآبیناشران•
.دهدمی

رانتشاازقبلنسخهکردنآرشیوبهکهناشرانی:Yellowزردناشران•
.دهندمیمجوز

کردنآرشیواجازهرااینسخههیچکهناشرانی:Witheسفیدناشران•
.دهدنمی
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تأخیرباآزاددسترسی•
ازدبعخاصمدتیتارااطالعاتبهآزاددسترسیناشرانبرخی•

.کنندمیممنوعانتشار
.کردمنتشردیگرجاییدرراآنتوانمیمدتاینازبعد•

34

Embargo period



زارهايابشودمیگفتههمواسپارگاههاآنبهکهديجيتالیمخازن
دسترسیعمنابخصوصبههستندآزاددسترسیمنابعنمايشوگرداوري

سبزآزاد
:هستنددستهدوکلیبطور◆
institutional)سازمانیمخازن◆ repository):اطالعات

.کنندمیگردآوريراخاصدانشگاهيکدرشدهتوليد
ازگروهیياخاصموضوعیحوزهيکمقاالت:موضوعیمخازن◆

.کنندمیگرداوريراموضوعات

35

Digital repository 



سی یک بانک اطالعاتی از تمام مخازن سازمانی و موضوعی دستر◆
.آزاد

◆https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
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(Mandates)اجباریآزاددسترسی•
راربشدانشتاکنندمیهزینههاپژوهشمالیحامیموسساتازبسیاری•

.بخشندبهبودراانسانهازندگیودادهگسترش
تندهسپژوهشیهایبودجهکنندهتامینکهسازمانهاازبسیاریبنابراین•

االتشانمقکهشوندمیملزمنویسندگانو.کنندمیاجباریراآزاددسترسی
.سازنددسترسقابلآزاددسترسیمخزنیکدررا

:مثالبرای•
:NIHموسسه• National Institute of healthدر

دبایمقاالتشاندهدمیانجاممالیحمایتباکههاییپژوهشهمه:آمریکا
.شودpubmedواردانتشارازبعدماه12تاحداکثر

ااروپاتحادیهمالیحمایتباکهمقاالتیتمام2014سالاز:اروپاکمیسیون•
.شوندمنتشرآزاددسترسیصورتبهبایداندشدهانجام

•Research Councils UK (RCUK):تمام2013آوریلاز
منتشرراانمقاالتشدارندآزاددسترسیگزینهکهنشریاتیدربایدپژوهشگران

.کنند
37

Open-access mandate

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-access_mandate


مقاالتبهدایمیورایگاندسترسی:طالییآزاددسترسی•
انتشارازبعدبالفاصله

چونناشرانی.آزاددسترسیکامالا مجالتدرمقاالتانتشار•
PLOSکنندمیمنتشرآزاددسترسیفقط.

ازیبخشکهتجاریاینشریه.ترکیبینشریهیکدرانتشار•
.کندمیمنتشرآزاددسترسیصورتبهرامقاالتش

38

Gold Open access/ pay to publish Model



ي نويسنده نشريات پولی برخی مقاالت را در قبال دريافت هزينه از سو•
.يا محل کار او به صورت دسترسی آزاد منتشر می کنند

.ی کنندبرخی ناشران تجاري که مقاالت دسترسی آزاد نيز منتشر م•
:مثل•

• Sage open/ sage

• Online Open/Wiley

• iOpenAccess/Taylor Francis

39

Hybrid Open Access/ paid open access 



سه مدل در یک قاب

Company Logo



◆APC:دسترسیمجالتدرنشربرايمقالهانتشارهزينهپرداختيعنی
ترکيبیاتنشريباآزاددسترسیکامالنشرياتبهبايستیکه.آزاد

.شودمیپرداخت

41

APC: Article Processing Charge



هزينه هاي براي شناسايی مجالتی که دسترسی آزاد دارند و همينطور•
نشر هر مقاله 

• http://journalfinder.elsevier.com/

42

Find the perfect journal for your artic

http://journalfinder.elsevier.com/


◆ https://publication-recommender.ieee.org/

انتخاب نشریات خارجی

http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt


◆http://jane.biosemantics.org/
.اطالعاتش را از مدالين می گيرد/ حوزه پزشکی◆

انتخاب نشریات خارجی

http://jane.biosemantics.org/
http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt


◆https://journalsuggester.springer.com/

انتخاب نشریات خارجی

https://journalsuggester.springer.com/
http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt


ی آزاد و دسترس)بزرگترین موتور جستجوی علمی : گوگل اسکالر◆
(دسترسی غیر آزاد

◆Scholar.google.com

46

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



آشنایی با گوگل اسکالر

scholar.google.com
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اسکالرگوگلبادانشگاهیوعلمیجستجوي
شگاهیدانوپژوهشیمطالبمخصوصاطالعاتیپايگاهوجستجوموتور
.است

بردرراختراعاثبتپروانهونامهپايانها،کنفرانسمقاالتکتابها،مقاالت،
.گيردمی

عظيمیجمحباراشماو.نيستمناسبعلمیمقاصدبرايگوگلدرجستجو
.کندمیوجستجراوبمحيطکلکهچراکندمیغرقنامرتبطاطالعاتاز
مختصلکهبکند،نمیجستحوراوبهمهاسکالرگوگلگوگل،خالفبر

.استعلمیاطالعاتمنابع
ارددنيازاسکالرگوگلبهمتنوعکارکردهايواسطهبهمحققیهر

48

آشنایی با گوگل اسکالر



اسکالرگوگلمزاياي
اسايياوساسکوپمثلمعتبراطالعاتیهايپايگاهبهدسترسیاگر✓

.استمعتبريبسيارجايگزيناسکالرگوگلنداريد،اي
بيشترلمیعاطالعاتهايپايگاهازبسياريازاسکالرگوگلجامعيت✓

.است
.استرايگان✓
توانمیرامقاالتاعتبارلذا،کندمیارايهراسنجیعلمهايشاخص✓

.سنجيدآنبا
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آشنایی با گوگل اسکالر



اسکالرگوگلدرجستجو
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آشنایی با گوگل اسکالر



Create alert
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آشنایی با گوگل اسکالر



author
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آشنایی با گوگل اسکالر



My library
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آشنایی با گوگل اسکالر



Company Logo

با تشکر از توجه و همراهی شما



فهرست مقاالت و نشريات دسترسی آزاد◆

◆Directory of Open Access Journals (DOAJ)

55

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



منابع دسترسی آزاد موجود در کتابخانه ها◆

◆OAIster - Oaister.worlcat.org

23ازشبيدنياهايکتابخانهمخازندردسترسیقابلآزادمنابع◆
.گيردمیبردررااطالعاتیمنبعميليون

56

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



Paperityجستجوي مقاالت دسترسی آزاد  ◆

Paperity.org

اندشدهمنتشرترکيبیياوطاليیآزاددسترسیصورتبهکهمقاالتی◆
.گيردمیبردررا
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



◆CORE - Core.ac.uk

نشرياتهمينطوروموضوعیوسازمانیمخازندرموجودمقاالت◆
.کندمیتهيهآزاددسترسی

هزار6ازبيشازاستمقالهميليون68ازبيششاملحاضرحالدر◆
ديجيتالیمخزن2300ومجله
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



دسترسی آزاد به مقاالت حوزه کشاورزي و اقتصاد کاربردي◆

◆AgEncon SEARCh
https://ageconsearch.tind.io
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



زيستر،کاميپيوترياضی،فيزيک،حوزهمقاالتبهآزاددسترسی◆
مالیآمار،شناسی،

◆ArXiv.org
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



دسترسی آزاد به مقاالت حوزه پزشکی و علوم◆
◆Public library of Science (PLOS): https://www.plos.org/

درفاعیغيرانتناشريکوعلمحامیسازمانعلم،عمومیکتابخانه◆
.استعلموپزشکیحوزه

را داوري و و مقاالت. همچنين می تواند مقاالت خودتان را نيز بفرستيد◆
.  منتشر می کند
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



ی و آموزشدسترسی آزاد به منابع اطالعات علمی در حوزه علوم تربيت◆

◆ERIC- Education Resources Information 
Center: https://eric.ed.gov

.تمقاالت و کتاب نيمی از منابعش به صورت دسترسی آزاد هس◆
.امکان جستجو فقط در منابع دسترسی آزاد را دارد◆
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



مخزن دیجیتالی حوزه علوم زیستی و زیست پزشکی◆
◆PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

آمریکاتبهداشموسسهوپزشکیملیکتابخانهازمنابعبیشتر◆
.شودمیتامین
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


ي عموم اطالعات پزشکی معتبر و به زبان ساده برا◆
مردم

◆Medlineplus: https://medlineplus.gov
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معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد

https://medlineplus.gov/


ت حوزه دسترسی آزاد به مقاالت و پوسترها و اسالیدهای پاورپوین◆
پزشکی و زیست شناسی

◆F1000research: https://f1000research.com/
قط مقاالت افراد می توانند آثارشان را برای نشر بفرستند منتهی ف◆

.داوری می شوند

65

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



یلتحصوکارمحل.نیسترایگانکهداریدنیازایمقالهوقتی◆
.نداردرانظرمدپایگاهاشتراکنیزشما
!باالستخیلیهممقاالتخریدهزینه◆
بینباریاعتکارتنبودوالمللیبینصورتبهپرداختمشکالت◆

المللی

66

برای دریافت مقاالت غیردسترسی آزاد چه کنیم؟



ويسندهنازدرخواستطريقازآزادغيردسترسیمقاالتبهدسترسی•
پيامیاوبهوکردهپيدااجتماعیهايشبکهياوبدررامقالهنويسنده•

.نماييدمقالهدرخواستوداده
کنيداستفادهياهووميلجیجايبهداريددانشگاهیايميلاگر•

.داردبيشترياعتبارچون
نويسندهازمقالهدرخواستمتننمونه•

◆Dear…..

◆For my thesis/ research I need your paper
entitled "………………". I would be very
grateful if you kindly send that paper to my
email.

◆Kind regards,

67

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد



◆https://sci.hubg.org/

ميليون مقاله قابل دريافت62حدود ◆
.هزاران ديتابيس مقاالت علمی را پوشش می دهد◆

◆PMID  وDOI دانلود مقاالت با شناسه

68

معرفی پایگاه های معتبر دسترسی آزاد

https://sci.hubg.org/


......و◆

69

دسترسی به مقاالت غیر رایگان



دسترسی  آزاد به پایان نامه
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◆Oatd.org

پژوهشیموسسهودانشگاه1100ازنامهپايانارايه•
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دسترسی آزاد به پایان نامه ها



◆PQD TOPEN-

http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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دسترسی آزاد به پایان نامه ها

http://pqdtopen.proquest.com/search.html


◆DART-Europe E-theses Portal 

◆http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
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دسترسی آزاد به پایان نامه ها



دسترسی  آزاد به کتب
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دسترسی آزاد به کتاب هاي الکترونيکی◆
◆Directory of open access books   

http://www.doabooks.org
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دسترسی آزاد به کتب

http://www.doabooks.org/


دسترسی آزاد به کتابهاي الکترونيکی◆

◆Library Genesis Project- LIBGEN.IO

ميليون عنوان کتاب2.5◆
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دسترسی آزاد به کتب



◆World Digital library https://www.wdl.org/
ه هاي سراسر شامل فيلم، عکس، کتاب، نسخ خطی از کتابخان◆

دنياست
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دسترسی آزاد به کتب



کتابخانه ديجيتالی براي تمامی کودکان دنيا◆

◆http://www.childrenslibrary.org/
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دسترسی آزاد به کتب



دسترسی  آزاد به منابع آموزشی
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◆Coursera https://www.coursera.org/
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آموزش رایگان دروس دانشگاهی با موک هادسترسی  آزاد به منابع آموزشی

MOOC: Massive Open Online Course 

ارایه دروس دانشگاهی: جنبش موک شروع شد2012از سال 
iاز امریکا و کانادا شروع شد اما االن به کشورهای دیگر هم رسید

.است

https://www.coursera.org/


◆ SlideShares

◆https://www.slideshare.net/
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دسترسی  آزاد به منابع آموزشی

https://www.slideshare.net/
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دسترسی  آزاد به منابع آموزشی

مکتب خونه
https://maktabkhooneh.org/
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دسترسی  آزاد به منابع آموزشی

تخته سفيد

https://takhtesefid.org/

https://takhtesefid.org/


یدسترسی آزاد به منابع فارس
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موتور جسستجوي علمی فارسی: علم نت◆
◆http://elmnet.ir/
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دسترسی به پایگاه های فارسی

http://elmnet.ir/


پایگاه علمی جهاد کشاورزی◆
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دسترسی به پایگاه های فارسی



رانپايگاه اطالع رسانی کتابخانه هاي اي◆
◆Lib.ir 
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دسترسی به پایگاه های فارسی
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