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 مقدمه

ارد. دشما  شناخت نوع منبع تاثیر مستقیمی بر انتخاب سامانه و روش جستجو و بازیابی        
 کهعاتی ع اطالو منابنخستین گام در یافتن منابع و ماخذ مورد نیاز معرفی شده در انتهاي مقاالت 

ایید، نمیهاي اطالعاتی جستجو مدر حال مطالعه و استفاده از آن هستید و یا از طریق پایگاه
دادن ارجاع  نحوه . است ، گزینش منابع سودمند از میان حجم عظیم انواع منابعشناسایی نوع منبع

این  به است. تفاوتنامه، مقاله، کنفرانس، ثبت اختراع و ... منیز براي هر منبع اعم از کتاب، پایان
ي هایی که براامانه، انواع مقاالت و سمنابع اي اطالعاتی، انواعهپایگاهانواع در این راهنما منظور 

ان پژوهان و دانشجویدانشآنها را براي دسترسی و کتابخانه پژوهش داراي اطالعات مفیدي هستند 
 فراهم نموده، معرفی شده است. دانشگاه

 

 http://library.aut.ac.ir وب سایت کتابخانه 
 هاي علمی، هاي مربوط به پایگاهلینک •

 ها، راهنماهاي متعدد، نامهآیین  •

 شامل سواالت پرسیده شده پرتکرار) به همراه پاسخ،  FAQهاي متداول (پرسش •

 هاي ارتباط با کتابخانه، راه •

 ،نامه و تسویه حسابنحوه تدوین پایان •

 و سایر اطالعات مفید دیگر است.  •

 هاي متداول را مطالعه نمایید.و پرسششود راهنماها توصیه می 

 

 http://digitallib.aut.ac.irافزار یکپارچه جستجوي منابع کتابخانه نرم
 بشرح زیر است:(OPAC) اي داراي امکانات و منابع کتابخانه

هاي ابکامل کت متن  دریافتحاوي کتب چاپی و الکترونیکی، با امکان رزور، تمدید، و کتب:  •

 الکترونیکی از راه دور است. 

http://digitallib.aut.ac.ir/
http://digitallib.aut.ac.ir/
http://digitallib.aut.ac.ir/
http://digitallib.aut.ac.ir/


ها نامهداراي امکان مطالعه چکیده، فهرست مطالب، فهرست مراجع و نتایج از پایان -الف نامه:پایان •

پذیر است. هر دانشجو نامه در ساعات اداري با حضور در کتابخانه امکاناست. مطالعه کامل پایان
 نامه را درخواست نماید. با ارسال مشخصاتپایانمتن فایل کامل از  2تواند در طول تحصیل می

نامه و نامه خود و یا استاد راهنماي پایاننامه از طریق ایمیل دانشگاه به استاد راهنماي پایانپایان
ورود اطالعات -ارسال نماید.؛ ب collegelib@aut.ac.irسپس تاییدیه آن را به ایمیل آدرس 

 نامه مهیا است.رود و بارگذاري پایاننامه، از منوي اصلی امکان وپایان

ط ت برخداراي امکان پرداخت بدهی مالی مربوط به تاخیر بازگشت کتاب به صور پرداخت بدهی: •

)Online.است ( 

ر دع را مندان به این موضومنابعی غنی براي عالقه هاي معارف و علوم انسانی:منابع و کتاب •

ور ر مجاختمان کتابخانه معارف و علوم انسانی دمجموعه خود داراست. براي امانت کتب به سا
 ساختمان ریاضی قرار دارد مراجعه نمایید.

  این سامانه نیاز به استفاده ازVPN یجاد نمودها اینترنت دانشگاه دانشگاه ندارد. امکانی که انفورماتیک دانشگاه براي اتصال به 
 .ها مشاهده نماییدرا در قسمت پایگاهاست. توضیح بیشتر 

 

 ها و مجالت علمی خارجیپایگاه
 

 

 

 .راهنماي مربوط به هر پایگاه و سامانه را در وب سایت کتابخانه مشاهده نمایید 

  ،نیاز است از خارج از دانشگاهVPN  زیر دانشگاه استفاده نمایید. راهنماي آن را از وب سایت دانشگاه به آدرس
 مطالعه نمایید.

mailto:collegelib@aut.ac.ir


https://cic.aut.ac.ir/content/3475/راهنماي-شبکه-و-VPN 

 http://dps.aut.ac.irسامانه جامع جستجوي منابع الکترونیکی -الف

هاي هاي خارجی، مقالهنامههاي آن به صورت مجزا، پایانفصل ،کتابمتن کامل با قابلیت دریافت  •
 ها و ... است. ها، مقاالت کنفرانسژورنال

 شود)ثبت نام نمایید. (لینکی به ایمیل دانشگاه امیرکبیر شما ارسال می راهنما: -

 سازي بر روي لینک ارسال شده در ایمیل امیرکبیر خود کلیک نمایید.براي فعال-

 انات ایناید از امکبا وارد کردن شناسه و رمز عبوري که خود تعریف کرده فوق الذکرطریق آدرس  سپس از-
 مند شوید.سامانه بهره

ود از خقاله متوانند از امکان کنترل اعضاي هیات علمی و دانشجویات تحصیالت تکمیلی دانشگاه می •
وشانی و از لحاظ کنترل همپ  ithenticateاز لحاظ صحت ادبی و از لینک   grammarly لینک  

هنماي د.(راهمانندجویی استفاده نمایند. استفاده از این امکان منجر به کسر از گرنت خواهد ش
 استفاده مربوط به هر یک را مطالعه نمایید.)

 به صورت مستقیم هاي علمیدسترسی به پایگاه-ب

تعدادي فیلم علمی و هاي الکترونیکی، شامل ژورنال، کتاب : Scince Direc(Elsevier)الزویر  •

 دهد. است و تقریبا تمامی موضوعات را پوشش می

 پذیر است. انها که کتابخانه نسبت به خرید آن اقدام نموده است امکهاي تعدادي از کتابدریافت فصل -

  فهرست مجالتی که داراي قابلیت دریافت مقاله را به صورت تمام متن دارد به آدرس
http://library.aut.ac.ir/Files/ScienceDirect.pdf نمایید دریافت.  

 بت به شود صرفا از طریق جستجوي موضوعی نسیهر شماره از یک مجله داراي تعدادي مقاله است. توصیه م
ماره از یک ) مربوط به یک شSystematic Downloadدریافت مقاالت اقدام نمایید از دریافت تمامی مقاالت (

 مجله و یا فصول یک کتاب به صورت یکجا خودداري نمایید.

 ها از طریق آدرس امکان دریافت متن کامل کتابdps.aut.ac.ir  همچنینو digitallib.aut.ac.ir هیا است.م 

  دریافتpdf شود، براي کپی جداول،است اما توصیه میمناسب براي مطالعه  ،هاي اطالعاتیمقاالت از پایگاه 
هاي اطالعاتی دسترسی آن استفاده نمایید. در بسیاري از پایگاه htmlنمودارها و قسمت مورد نیاز از مقاله از شکل 

 اهم است.رهر دو ف htmlو  pdfتمام متن به صورت  به فایل مقاله به صورت

 

https://cic.aut.ac.ir/content/3475/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88-VPN
http://dps.aut.ac.ir/
http://library.aut.ac.ir/Files/ScienceDirect.pdf


 هاي اطالعاتی چکیده و استناديپایگاه -ج

پایگاهی است که به صورت جامع امکان جستجو در بسیاري از منابع  :Scopusاسکوپوس  •

هاي علمی خارجی، مجالت و سایر منابع را نمایه و فراهم آورده منتشره از ناشرین و پایگاه
هاي است. داراي امکاناتی شامل معرفی مقاالت پر استفاده، نویسندگان پرکار، ارائه شاخص

باید به مقاله به صورت تمام متن می دریافت... است. براي  استنادي، رتبه نویسنده و مجله، و
 پایگاه اصلی ارائه دهنده مقاله متصل شد. 

 Scopus  سامانه از طریقهمچنین به صورت آنالین و dps.aut.ac.ir .هر دو در دسترس است 

 

توسط انجمن ریاضی آمریکا منتشر  American mathematical science(MathSci): مت.ساي •
 .هاي ریاضی استها، و کتابشود. حاوي خالصه مقاالت، کنفرانسمی

 MathSci  از طریق سامانهdps.aut.ac.ir .قابل دسترسی است 

 ها، کشورها، شگاهن، دانهاي دانشمنداهاي استنادي براي تحلیل و ارزیابی آثار علمی منتشر شده است با توجه به مقولهپایگاه
 دهد. می ی قراربینی و رصد توسعه علمی مورد بررسهاي موضوعی را با معیارهاي علم سنجی به منظور پیشنشریات و رشته

 

 هاي علمی داخل کشورپایگاه
 

 

 نیاز است از ارج از دانشگاه، خVPN .دانشگاه استفاده نمایید 

 )(CIVILICAسیویلیکا -هاي برگزار شده در کشورپایگاه مقاالت کنفرانس -الف
بدون  ریافتهایی که در کشور برگزار شده است توسط کتابخانه خریداري و با قابلیت دمقاالت کنفرانس

 مقاله فراهم است. 5 دریافتپرداخت هزینه مهیا است. در هر روز امکان 



ر را در میرکبیپس از جستجو بر عنوان مقاله کنفرانس کلیک نمایید سپس ایمیل آدرس دانشگاه اراهنما: -
 که در پایین صفحه نهاده است وارد نمایید. فیلدي

 

 

 

 ست.اریافت دپذیر و قابل ، از طریق لینکی که به ایمیل شما ارسال شده است امکاندریافت متن کامل -
 ست را ار شده هایی که در کشور برگزانماید اما کتابخانه مقاالت کنفرانساین سامانه منابع متعددي رائه می

 است.  شدهو مشترك خریداري 

 

 دهد.مقاالت مجالت منتشر شده در کشور را ارائه می ):Magiranبانک اطالعات نشریات کشور (-ب

 

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف : )SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (-ج

محققان، سرعت بخشیدن به رسانی به ترویج و اشاعه اطالعات علمی، گسترش و ارتقاي خدمات اطالع
هاي علمی و دستیابی آسان محققان به آخرین منابع اطالعاتی منتشر شده در نشریات و دستآوردهاي کاوش

پژوهشی و نهایتاً افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور ایجاد شد. مقاالت مجالت منتشر شده را به صورت 
 ندارد. VPNدهد و نیازي به پژوهان قرار مینشدر اختیار محققان و دا  (Open Access) دسترسی آزاد

 هاي دسترسی آزادژورنال (Open Access) دهد اما قرار می : مقاالت را به صورت دسترسی آزاد در اختیار خواننده
ر دسترس یگان دنماید وداراي داوري است، با مقاالتی که به صورت رااي پرداخت میبراي انتشار نویسنده هزینه

 است متفاوت است. 

ی و انسانی بوده بانک مقاالت تخصصی مربوط به علوم اسالم ):Normagsپایگاه مجالت تخصصی نور(-د

باید عضو این سامانه شوید لذا الزم است نسبت به عضویت در این سامانه و به منظور دریافت متن مقاله می
 اقدام نمایید.

 



 هاي اطالعاتیامکانات پایگاه
 

  Quake Search جستجوي ساده یا سریع •
  Advansed Search جستجوي پیشرفته  •
 انتخاب فیلد جستجوي مورد نظر از لحاظ نویسنده، موضوع، عنوان و ...  •
 انتخاب نوع منبع، کتاب، مجله  •
 )Alertرسانی (با عضویت امکان سیستم مدیریت، خدمات گزینشی و اطالع •

 

 
 

 ، گیومه، و...AND ،OR ،NOTاستفاده از عملگرهاي  •

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 رسانیھای آگاھیتکنیک)  Push technology  یاAlert:(  ھای اشاعھ اطالعات در پایگاه خدماتنوعی

اص تواند شامل فھرست مطالب، موضوعی خاص، و ارجاع یا استناد بھ یک مقالھ خاطالعاتی است کھ می
 باشد.

 

 انتخاب مجله معتبر
ست هاز فهرست ضریب تاثیر مجالت لینکی که در وب سایت کتابخانه  رتبه و اعتبار مجله: •

صل و جعلی ابه دلیل تشخیص مطابقت دهید. (کد استاندارد  ISSNرسی و با کد استاندارد مجله بر
 .)اهمیت است داراي

 دهند.یمفرآیند داوري مجله را مورد بررسی قرار دهید. برخی طوالنی و برخی با سرعت پاسخ  •



ا کنترل ر (open access)اعتبار و مبلغ تعیین شده براي ارسال مقاله در مجالت دسترسی آزاد  •
 نمایید. 

ین امکان به هستند اما ا Journal finderاي تحت عنوان هاي اطالعاتی معتبر داراي سامانهپایگاه •
 یید.ترل نماو فهرست مجالت نامعتبر نیز کنمعتبر تنهایی کفایت نکرده و نیاز است رتبه مجالت 

د اما میده در اختیار خواننده قرار هاي دسترسی آزاد: مقاالت را به صورت دسترسی آزادژورنال •
 اي پرداخت مینماید.نویسنده براي انتشار مقاله هزینه

 

 ضریب تاثیر، و رتبه مجالت معتبر خارجی و داخلی-الف

  .است از طریق دو پایگاه علمی معتبر و دو معیار قابل مشاهده :ها و رتبه مجالت خارجیشاخص-1

که از سایت کالریویت آنالیتیکس استخراج  JCR  (WOS):ها و رتبه مجالتفهرست شاخص-1-1

 شده است قابل مشاهده است.

http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html 

 را از طریق لینک زیر جستجو و استخراج نمایید. Scopus:هاي مجالت فهرست شاخص-1-2

http://www.scopus.com/sources 

 ها را پذیرشنیتر مقاالت ایراي مجالتی که در کشور منتشر شده و راحت*در پایگاه اسکوپوس براي مشاهده
 د.به جستجوي ایران و موضوع مورد نظر اقدام نمایی affiliationکنند از طریق جستجو در می

 الملل :هاي کشوردر داخل و سطح بینرتبه مجالت، و جایگاه رتبه دانشگاه -2 

https://jcr.isc.ac/main.aspx 

https://nema.irandoc.ac.ir  

شود و به دلیل کاهش بار علمی برخی گزارش میزان ارجاع به مجله و رتبه آنها هر ساله اعالم می           *
هاي متعددي براي آنها وجود دارد شامل ضریب تاثیر شود. شاخصمجالت از فهرست خود کنار گذاشته می

و ... که هر  Cited Half-life، شاخص نیمه عمر استناد Imediacy index، شاخص آنی IFمجالت 
به آدرس اینترنتی  JCRسال از طریق لینک ارائه شده بر وب سایت کتابخانه تحت عنوان 

report.html%20citation%20library.aut.ac.ir/Journalhttp:// .قابل دسترسی است 

http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://library.aut.ac.ir/Journa%20citation%20report.html
http://www.scopus.com/sources
http://www.scopus.com/sources
https://jcr.isc.ac/main.aspx
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 کالریویت آنالیتیکس :(Clarivate Analytics) اي است که هر ساله بیش از هزاران پژوهشگر را از مؤسسه

دانشمندان ایرانی را نیز در بین  .کندنام آنها را منتشر می سراسر به عنوان پژوهشگر پراستناد شناسایی و
توسط یوجین گارفیلد با هدف گسترش ISI الزم به توضیح است که  پژوهشگران پراستناد جهان معرفی کرده است.

هاي فراوان علمی، سیستمی استناددهی راه انداخت. البته این مجموعه به گروه تامسون فروخته شد، علم و داده
عرضه کرد.  JCRها تحت عنوان را به منظور تعیین شاخص و ارزیابی ژورنال Web of Scienceپس پایگاه علم س

انتشار یافته   Clarivate analysisاین مجموعه به شرکتی دیگر واگذار و از این پس  تحت عنوان  2016در سال 
رسان به پژوهشگر است در اختیار این سازمان یارينیز که از نرم افزارهاي ایجاد مقاله و  Endnoteاست. نرم افزار 

 مراجعه نمایید. https://clarivate.libguides.com/homeبراي کسب اطالعات بیشتر به سامانه   است.

 فهرست نشریات کشور و جهان اسالمISC   :و جهان اسالم  بوده که  سامانه نمایه نشریات علمی کشور

اند و رصدخانه علم جهان اسالم نیز سنجی بر اساس استانداردهاي دقیق و علمی صورت گرفته و نمایه شدهعلم
  //:isc.ac/fahttps شود.محسوب می

 

 جعلیمجالت معتبر، نامعتبر و فهرست -ب
 فهرست مجالت وزارت علوم تحقیقات و فناوري:  •

https://rppc.msrt.ir/fa 
 فهرست مجالت وزارت بهداشت: •

http://blacklist.research.ac.ir 
 .فهرست مجالت نامعتبر و جعلی را از سامانه  ارائه شده در زیر هم قابل جستجو است •

https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx  
 

 :نمود. این مجالت شامل عناوینی هستند که نباید نسبت به انتشار مقاله در آن اقدام مجالت نامعتبر 

 :ده و فاقد سمی بواین مجالت بدون کد استاندارد واقعی و اجازه انتشار به صورت ر مجالت فاقد اعتبار یا جعلی

 نمایند. اعتبار علمی هستند که با عنوان مشابه اصل در اینترنت فعالیت می

 مقاالت مجالت از لحاظ کیفیت و میزان اعتبار علمیانواع 
یا  Research Article ،Regular Researchمقاالت علمی پژوهشی، اصلی یا اصیل،  •

Original Paper  : پژوهش انجام شده از نوآوري برخوردار بوده و نتایج مهم و جدیدي ارائه

وهش آن را مطرح و نتایج منتج را نماید و داراي ارزش علمی باالیی است. طی انجام کار پژمی
 نماید.رسانی میاطالع

https://clarivate.libguides.com/home
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ارد و اي که وجود دروي یک مقوله، موضوع یا ایده: Review Paperمقاالت مروري و تحلیلی  •

حلیل تهاي مختلف تجزیه و تحقیق علمی پژوهش صورت پذیرفته ، اطالعاتی گردآوري، از جنبه
ع زیاد راي مراجال دات نیز داراي اعتبار باالیی است. معموکرده و نتایج جدید ارائه میشود. این مقاال

از و راهنماي مناسبی براي جستجوي کاملتري در حوزه موضوع است. توصیه میشود براي آغ
در این  ازید.پژوهش علمی مطالعه آن و یا یک فصل از یک کتاب در رابطه با موضوع مورد نظر بپرد

وضیح تعموال داده میشود. با خواندن یک مقاله مروري که منوع مقاله موضوع علمی به تفصیل شرح 
 ي چند مقاله است به اطالعات ارزشمندي از یک موضوع بدست خواهید آورد.یا مقایسه

تواند یک از تعداد صفحات کمتري برخوردار بوده و نسبت به مجله  می: Letterمقاالت از نوع  •

داراي دو  و) داشته Reviseو کمتر حالت اصالح (صفحه نیز باشد. میتواند از نوع انتقادي بوده 
 ) است.Reject) و یا رد (Acceptحالت پذیرش (

ائه شامل بررسیهاي آزمایشگاهی یا آماري در یک موضوع است. ار: Reportمقاالت گزارشی  •

 اندد و میتومیکن نتایج به کمک آمار و ارقام و نمودار، روشهاي مطالعه موضوع، نتایج خود را گزارش
 همراه با اعالم نظر جدید نیز مطرح شود.

 تحقیق داراي نتایج جدید اما:  Short/ Rapid/ Bridf Communicationمقاالت کوتاه  •

 محدودي است. سرعت داوري و چاپ آن بیشتر است.

هاي مختلف ها و سایتها و سازماناز طریق شرکتها: ها، گردهماییها، کنگرهمقاالت کنفرانس •

التی د. مقاتاریخ و زمان برگزاري مهلت ارسال مقاله، داوري نهایی کنفرانس مطلع شتوان به می
 تر ازشود، تعداد صفحات محدودتر و مختصرتري اعالم میاست که نتایج داوري در مدت کوتاه

ه کنندگان ارائمقاالت ژورنالی است. معموال به صورت ارائه شفاهی و با بحث و تبادل نظر با شرکت
قاله مشوند. شرکت در کنفرانس و چاپ صورت مجموعه مقاالت و کتاب چاپ و منتشر میشده به 

ه شوند کداراي هزینه است. معموال نسخه تکمیل شده مقاالت برتر کنفرانس در مجالت چاپ می
 ممکن است مجله معتبر و داراي رتبه و شاخص  باشد. 

 انتخاب موضوع براي تحقیق
 ،هاي مرتبطجستجوي مقاله •

 ،مطالعه مقاالت مروري •



  ،هامطالعه کلید واژه •

  ،خواندن چکیده •

 ،استفاده از مراجع •

 ،بررسی و مطالعه انتها و نتایج •

 ،بررسی پیشنهادات •

 ،ایده و عالقه خودتان •

 ،نیازهاي جامعه •

 ،مشورت با متخصصان •

  ،هابندي یافتهدسته •

 ناوريعلوم، تحقیقات و ف هایی که طرف وزارتسامانه عرضه و تقاضاي پژوهش (ساعت)، موضوع •
 اعالم شده است:

https://irandoc.ac.ir/page/2451 

  

 (Submit)ارسال مقاله به مجله 
 ست.اهمیت آدرس اصلی مجله را از طریق ناشر آن بیابید. در اینجا کد استاندارد مجله حائز ا •

فته ر  Instructions for Authorیا   Guide for Authorبه قسمت راهنماي نویسنده یعنی  •
ن ن از همامام متچند مقاله ت دریافتهاي ارسال مقاله را مطالعه نمایید. (با و با دقت دستورالعمل

 مجله میتوان نسبت به شیوه نگارش مقاله آشنا شد.)

 د.مقاله را فقط براي یک مجله ارسال نمایی •

 Submit) و سپس از گزینه (Registerبراي ارسال مقاله در سایت همان مجله ثبت نام نمایید ( •

an Article.براي ارسال مقاله استفاده نمایید ( 

https://irandoc.ac.ir/page/2451


) استفاده نمایید. شاخصی است که h-indexبراي انتخاب داور میتوان از شاخص نویسنده ( •
 https://www.scopus.comهاي علمی مانند میتوانید از سایت متعلق به نویسنده و یا سامانه

به صورت  https://www.scimagojr.comاز طریق اتصال به اینترنت دانشگاه و یا سامانه 
 رایگان استخراج نمایید.

ده استفا  Back) استفاده و از دکمه to Main Menu Backدر حال انجام ارسال از کلید ( •
 ننمایید.

زینه گا از هنگام انصراف از ارسال مقاله و داوري یک ایمیل به سردبیر مجله ارسال نموده و ی •
Withdraw .مقاله را باز پس بگیرید 

 ) قسمت اصالح شده را رنگی کنید.Reviseبراي مشخص شدن، هنگام اصالح ( •

و مراحل  ) به معناي این است که مقاله در حال تایپUnder Proveدر حالت (مقاله تایید شده  •
 نهایی است.

 ) نویسندگان میتوانند مجالتOpen Accessهزینه مربوط  ) را انتخاب نمایند که در این حالت نویسنده پرداخت
 گیرد.می به چاپ مقاله را پرداخت مینمایند، و مقاله به صورت رایگان در اختیار جویندگان قرار

 

سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ، هاي کشورهاي دانشگاهنامهپایان

 https://ganj.irandoc.ac.ir (ایرانداك)

 هایی که داراي متن کامل هستند، عضو سامانه شوید. نامهفایل پایان دریافتبراي  •

 

 پذیر است.ها امکاننامهپایاناز متن کامل فایل  5 دریافتدر هر هفته امکان  •

 .به منظور اطالع از سایر امکانات وزارت علوم تحقیقات و فناوري به سایت آن مراجعه نمایید 

https://irandoc.ac.ir 

 ریق وب د از طهاي ارائه شده مراکزي که عضو سامانه ایرانداك نیستننامهبراي جستجو و مشاهده عناوین پایان
 پذیر است.هاي مورد نیاز خود امکانهاي دانشگاهسایت
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 )Standardsاستانداردها (
گیرند ر میه قرانابعی هستند که در علوم و تکنولوژي مورد استفاددر واقع از مهمترین مدارکی یا م •

هاي انهز سامدهد که استاندارد شده است. براي جستجو ایک فرایند تولیدي را در اختیار قرار می
سامانه  استاندارد از DOIاصلی مربوط به استاندارد استفاده نمایید سپس با در دست داشتن 

dps.aut.ac.ir استاندارد استفاده نمایید. دریافتستجو و نسبت به ج 

 پذیر است.هاي زیر امکانجستجو از طریق سامانه •

http://standard.isiri.gov.ir 

http://www.standardsmanager.ir/search.aspx 

 "Digital Object Identifier“یا: DOI ه هر اثر منتشر استانداردي در قالب یک کد به شکل اعداد/الفبایی براي
سط بوده و تو ان اثرافزارها و...) که مخصوص و منحصر به همهاي کتاب، مجالت، تصاویر، نرماست (انواع مقاله، فصل

نترنت، اختصاص براي شناسایی محتوا و دسترسی به لینک آن اثر در ای  DOI المللیثبت نام بنیاد بین سازمان"
 .شودشود. این کد دایمی بوده و اعتبار آن اثر محسوب میداده می

 )Patentsهاي ثبت اختراع (پروانه
دهند و ها به مخترع یک موضوع یا ابداع کننده یک روش میمحوز رسمی و قانونی است که دولت •

ت اي مدبرداري از آن موضوع یا به کارگیري روش ابداع شده بربه موجب آن، حق ساخت و بهره
ب بختراع سهاي ثبت اگیرد. آگاهی از پروانهمعینی به طور منحصر در اختیار دارنده پروانه قرار می

 تجو وشود که از تکرار یک اختراع اجتناب شود به این منظور چند سامانه براي ثبت، جسمی
هاي اختراع و چند شرکت حامی و اجراي اختراع هستند معرفی شده است. به لینک دریافت

 زیرمراجعه نمایید.

http://library.aut.ac.ir/Inventions.html 

https://patentoffice.ir  

https://iripo.ssaa.ir 

https://patent.irost.org 

 .اختراع خود را قبل از انتشار به ثبت برسانید 
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 موتور جستجوي گوگل و شبکه اجتماعی علمی پژوهشی گوگل اسکالر
ي ذا برالیک موتور جستجوي قوي است بسیاري از مطالب آن قابل اعتماد و استناد نیست گوگل:  •

به  هاي علمی نسبتشود از طریق پایگاهجستجوي منابع اطالعاتی علمی و پژوهشی توصیه می
 جستجو اقدام نمایید. 

 اوشگرکموتور جستجویی رایگان براي مطالب علمی و پژوهشی است. شما با این  گوگل اسکالر: •

ها و سایر ها، چکیدههاي دانشگاهی، کتابتوانید منابع دانشگاهی و پژوهشی شامل مقاالت، رسالهمی
هاي من، انجهاي ناشران دانشگاهیتوانید جستجو نمایید. منابع جستجو شده از پایگاهمتون را می

راي قابلیت دا .هد بودهاي علمی و پژوهشی خواها و دیگر پایگاههاي برخط، دانشگاهعلمی، گنجینه
یسنده و چ  نوارائه سنجش اعتبار نویسنده و مقاله، متن کامل، محاسبه تعداد استنادات و شاخص ا

 ... است. براي مشاهده امکانات آن نیاز است که عضو این سامانه شوید.

  از عملگرهاي در گوگلAND ،OR ،NOT .با حروف بزرگ استفاده نمایید 

  به آدرس اینترنتی گوگل شبیه به موتور جستجوي   فارسی (علم نت)موتور جستجوي علمیhttps://elmnet.ir  
 در دسترس است.  

 

 هاي علمی پژوهشی اجتماعیرسانه
 هایی میتوان موارد زیر را برشمرد:از مزایاي چنین شبکه •

 برقراري ارتباط با اساتید داخلی و خارجی 

  مشکالت در فضاي پرسش و پاسخرفع 

 گذاري و انجام تحقیقات مشترك به اشتراك 

ر ویت دهاي علمی پژوهشی اجتماعی بشرح زیر معرفی شده است. با عضتعدادي از مهمترین شبکه •
 مند گردید.هاي علمی از امکانات آن بهرهاین شبکه

https://www.linkedin.com 

https://www.researchgate.net 

https://www.academia.edu 

https://scholar.google.com 

https://elmnet.ir/
https://www.linkedin.com/
https://www.researchgate.net/
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https://scholar.google.com/


https://www.mendeley.com 

  مندلی(Mendely): ا بیز هست. نافزار مدیریت مراجع علمی عالوه بر این یک شبکۀ اجتماعی علمی است یک نرم

ه اشتراك بگذارید. آوري، مدیریت و ب) را در آثارتان جمعRefernecesتوانید مراجع(افزار، میاستفاده از این نرم
اي انواع ابزاره نویسی کنید و ازحاشیه ها راو آن را به همراه مراجع، ذخیره PDF هاي متن کاملتوانید فایلمی

 مند شوید.پژوهش و تهیه مقاله آن بهره

 س لتمتریکآتجزیه و تحلیل آثار علمی با افزایش انتشار آنها در محیط وب اهمیت یافته است.  :آلتمتریکس

نهاد یشهاي اجتماعی پسنجی و ارزشیابی و سنجش اثرگذاريِ آثار علمی در محیط شبکهشاخصی جدید از وب
ن روش، هاي متعارف سنجش تأثیر آثار علمی است. مزیت عمده ایکند. این روش تکمیل کننده سایر روشمی

  .نظر از قالب انتشار و نوع کاربر است سنجش تأثیر انواع آثار علمی صرف

 

 پاسخگویی به سواالت: 

 limaster@aut.ac.irایمیل: 

 64545062تلفن: 

 
 فقیت و سربلنديبا آرزوي مو                                                                      
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