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  معرفي پايگاه
  . با هدف جمع آوري مجالت ايران و تهيه يك مرجع كامل از نشريات ايراني تاسيس شد1380 در سال پايگاهاين 

حضور موثر در صنعت براي   مناسب با ايجاد يك مرجع كارآمد، بستري بنابر آن است كهپايگاهاز اين رو در اين 
 مقاله و نشريه در موضوعات 80000بيش از به تاكنون امكان دسترسي ساس بر اين ا. آماده شود اطالع رساني

  .ه استشد فراهم تخصصي عمومي و
  . خود قرار دهدپايگاهدر آوري و  نشريات معتبر را جمع،در تمامي موضوعات تالش اين پايگاه بر آن بوده است كه

 عالوه بر اين كه .گردد عرضه ميد اسالمي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشانشريات چاپ شده فقط در اين مجموعه 
  . وجو دارندپايگاهنيز در اين هاي كثير االنتشار كشور روزنامهتعداد زيادي از 

  را به صورت كامل مطالعه و ياپايگاهدهد كه نشريات و مقاالت موجود در   اجازه مي خود به مشتركينپايگاهاين 
در ساير موارد از نشريات داراي متن يا چكيده مطالب است و % 40الي % 30  فقطشايان ذكر است. ندنكدريافت 

  .اكتفا شده استيا نشريه   به معرفي مجلهفقط
  
  
  
  

  پايگاهنحوه استفاده از 
  عضويت

بخاطر محدوديت امكانات، ارائه خدمات و دسترسي به اطالعات و متن نشريات تنها از طريق اشتراك كاربر امكان 
  .هاي كثير االنتشار براي غير مشتركين نيز امكان پذير استه متن روزنامه فقط دسترسي ب.پذير است

  : دو نوع اشتراك داردپايگاهاين 
  .هاعضويت و اشتراك رايگان؛ براي دين مشخصات مجالت و چكيده. 1

بر عضويت با پرداخت مبلغي معين، كه در اين صورت نام كاربري و كلمه عبور به كاربر اختصاص يافته و كار. 2
  .تواند به ميزان اعتبار خود از آن استفاده نموده و به موارد داراي متن كامل نيز دسترسي پيدا كندمي

توانند با تكميل فرم مخصوص فرم اشتراك را ارسال  افراد مي،براي ارائه خدمات بهتر از بانك اطالعات نشريات
  .ماينديافت نصوص مشتركين خدمات مناسب درنمايند تا به صورت رايگان يا مخ

  :باشد  ميوارد زيرمخدمات رايگان شامل 



  ؛ـ دسترسي محدود به متن مقاالت موجود نشريات عضو
يل و دسترسي سريع و آسان ـ ايجاد فهرستي از نشريات مورد عالقه جهت اطالع از انتشار آنها بوسيله ايم

  به آنها؛
 به ؛ كه در اين حالتيل نمودن فرم مخصوص با تكمپايگاه ات اشتراك و خريد اينترنتيـ استفاده از خدم

  :باشدموارد ذيل امكان دسترسي مي
  ؛ از طريق پست الكترونيكي يافتهدريافت هفتگي فهرست نشريات تازه انتشار) الف
  ؛مطالعه نشريات و مقاالتي كه به صورت رايگان قرار داده شده است) ب
 اشتراك ت، نسخه الكترونيكي نشريات و مقاال جهت خريدپايگاهاستفاده از سيستم اعتباري ) ج

  ؛نسخه چاپي
  . اضافه خواهد شدپايگاهساير امكانات و مزايايي كه در مراحل بعدي ) د
  

  
  

  فهرست موضوعات اصلي
  :خدمات اين پايگاه تحت چند عنوان اصلي گرد آمده است كه عبارتند از

. 1  فهرست الفبايي نشريات
  فهرست موضوعي. 2
  جستجوي نشريات. 3
  جستجوي مطالب. 4
  فهرست نشريات داراي متن. 5
  خدمات. 6
  خدمات اشتراك اينترنتي. 7
  پايگاهعضويت در . 8
  

  موضوعات اصلي و فرعي
  :موضوعات اصلي نشريات عبارتند از

  ودين، معارف اسالمي: ـ علوم اسالمي شامل
  .علوم قرآني

علوم سياسي، معارف و : شامل ـ علوم انساني
   ....معارف، فلسفه، تاريخ و حقوق، الهيات و 



  . نجوم ورياضيات، فيزيك، شيمي: ـ علوم پايه شامل
  .ها دانشگاه و گزيده نشريات خارجي، ارتباطات،ها، نشريات، كتابداريرسانه: ـ اطالع رساني شامل

  . ادبيات كودكان وادبيات داستاني، شعر: ـ ادبيات، شامل
  . كشاورزي وعلوم انساني، پزشكي، هنر و معماريعلوم پايه، : ـ نشريات علمي مصوب، شامل

   ....سينما، تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي و : ـ هنر، شامل
   ....گردشگري، بهزيستي، تامين اجتماعي و : ـ جامعه و فرهنگ، شامل

  ... .نرم افزار، شبكه، اينترنت، ارتباطات و : ـ كامپيوتر و اينترنت، شامل
   ....اي ولمان، مطالعات منطقهآآسيا، : ـ مناطق و اقوام، شامل

   ....پزشكي، بهداشت عمومي، تغذيه، و : ـ بهداشت و درمان، شامل
   ....ها و بانك و سرمايه، بيمه، ماليات، تعاوني: ـ تجارت و اقتصاد، شامل

   ....يي و اصنايع فلزي، تأسيسات، صنايع غذ: ـ صنايع، شامل
   ....برق، الكترونيك، شهرسازي، معماري و : هندسي، شاملـ فني و م

   ....آموزش زبان، آموزش عالي و ، تكنولوژي آموزشي: ـ آموزش و پژوهش، شامل
   ....منابع طبيعي، جغرافيا، شكار و حيات وحش و : ـ محيط زيست، شامل

   ....دام و طيور، دامپزشكي، آبزيان و : ـ كشاورزي، شامل
   ....طنز و هاي ورزشي، معلومات عمومي، رشته: مي، شاملـ ورزش و سرگر

  
  هاي دسترسي به نشرياتروش

  .دهيماكنون برخي از خدمات پايگاه بانك اطالعات نشريات كشور را به طور مختصر مورد اشاره قرار مي
  :نشريات دسترسي داشته باشدتواند به هاي زير ميراهكاربر از 

  فهرست الفبايي؛. 1
  ت موضوعي؛فهرس. 2
  .جستجو. 3

  : كه عبارتند ازندامشتركبا يكديگر چند چيز در  هاي دسترسيراهاين 
  .شود تعداد نشريات درج شده نمايش داده مياين صفحاتهر كدام از در  -
ه با مراجعه به تصوير مجله، از مطابقت متن و نسخه چاپي اطمينان حاصل نمايد يا اينكه مجله را بتواند كاربر مي -

  .همان صورت منتشر شده مشاهده نمايد

به امكانات و اطالعات زير دسترسي تواند هاي فوق كه به نشريه مورد نظر خود برسد، مياز هر يك از راهكاربر 
  :پيدا كند

  ؛ مشخصات نشريه.1
  ؛ آخرين شماره.2



   نشريه؛آرشيو. 3
  ؛جستجوي مطالب. 4

مكاتبه با نشريه. 5  ؛
  ؛)باشد نيز ميريافتفقط براي مشتركين امكان پذير است كه قابل د (PDFمشاهده متن به صورت . 6
  .چكيده برخي از نشريات و مجالت. 7
  

  فهرست الفبايي)الف
در فهرست الفبايي كليه نشريات بر اساس حروف 

تواند با انتخاب اند كه كاربر ميالفبا مرتب شده
اولين حرف نام نشريه، به نشريه مورد نظر خود 

  . ي پيدا كنددسترس
  
  
  
  فهرست موضوعي)ب

هاي آن به اند كه با انتخاب هر يك از آنها زير مجموعه در فهرست موضوعات ابتدا موضوعات اصلي فهرست شده
  .شودهاي مجالت ختم ميآيد و در نهايت به عناوين و سپس شمارهمينمايش در

 در اين. نشريات مورد نظر، بدان دسترسي يابدكاربر قادر خواهد بود با كليك بر روي هر كدام از موضوعات 

  .دهدقسمت نيز تعداد عناوين موضوع مورد نظر را نمايش مي
  

  
  
  
  

  
  جستجو
تواند با قرار دادن واژه مورد كاربر مي. با دو روش ساده و پيشرفته امكان پذير خواهد بودپايگاه جستجو  در اين 

  .را دنبال كندعمليات جستجو مربوس به جستجو، نظر در كادر 
  :جستجو دو بخش اصلي دارد

  . جستجوي نشريات)الف



  : زير وجود داردهاي كه در اين قسمت امكان تعيين دامنه
  هاي مختلف است؛ها و بخشريه، فصل عنوان و واژه كه شامل عناوين نش-
  ؛ نام نشريه-
  ؛ انتخاب موضوع-
  ؛)مديران( دست اندركاران -
  ؛ شهر و نشاني-
  .تشار دوره ان-
  .جستجوي مطالب) ب

 نمايه همه مجالت و نشريات عضو؛ با يجستجوي مطالب تحت عنوان جستجو
  .هاي زير براي كاربر امكان پذير خواهد بودقابليت

 نمايه كامل مطالب -  ؛
مه عنوان مطلب، عالوه بر اينكه امكان تعيين دامنه در همه مجالت عضو يا ه -

  هاي عضو نيز ميسر است؛روزنامه
  ؛ پديد آورندگان-
  . چكيده و كليد واژگان -

  
  روزنامه ها

تواند با عضو شدن در اين قسمت از اخبار   ميكاربروجود دارد كه ها نيز  متن تعداد زيادي از روزنامهپايگاهدر اين 
 خود پيوند ها به سايت البته قابل ذكر است كه بسياري از اين روزنامه.ها از طريق ايميل خود مطلع گردد روزنامه
  .اندداده شده
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