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 های علمیمنابع آزاد دسرتسی به مقاله، کتاب و ژورنال

Libgen.io 
gen.lib.rus.ec 

 های علمیآرشیو کاملی از مقاالت، کتاب و ژورنال

Sci-hub.tw 
Tel: @scihubot 

 مانند ویلی و الزویرهای منابع مشهوری دسترسی به مقاله

b-ok.xyz آرشیو کاملی از کتاب و مقاله 
  

 

 )Open Accessمنابع دسرتسی آزاد (

Directory of Open Access Journals doaj.org 
Open Access Library www.oalib.com  

 ScienceDirect sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-accessبخش دسترسی آزاد 

 escholarship.org دانشگاه کالیفورنیا

های دسترسی دسترسی به مقاالت و ژورنال
 افزار موبایل+نرمآزاد

paperity.org 

 McGill digitool.library.mcgill.ca/Rدسترسی آزاد به کتابخانه آنالین دانشگاه 

 

 مرتبط با دانشگاه عالمه طباطباییهای لینک

 :دانشگاه عالمه طباطبایی  ساخت ایمیل
http://its.atu.ac.ir 

 دسترسی به ایمیل:
https://mail.atu.ac.ir 

 :VPNدانلود 
engare.net/atuvpn 

 های طرف قرارداد دانشگاهدسترسی به پایگاه
engare.net/atures 
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 اصطالحات رایج در مجالت علمی را بشناسیم: 

 در قسمت رفرنس های مقاالت و پایان نامه ها معموال اینچنین فرمتی را می بینیم:

Mahmoudvand M., Abbasipour H., Sheikhi Garjan A. and Bandani A.R. 2011. Sublethal effects of 

hexaflumuron on development and reproduction of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) 

(Lepidoptera: Yponomeutidae). Insect Science 18 (6): 696-698.DOI: 10,111/j.1744-7917.2011.01411.x 

 

Volume 

جلد چاپ میکنند ولی برخی که در مثال باال آمده است، نشان دهنده ولیوم یا دوره یا جلد است. در بیشتر مجالت هر ساله فقط یک  ۱۸عدد 

 مجالت چندین جلد در یک سال چاپ میکنند که چندان مرسوم نیست و در مورد مجالت کمی دیده میشود.

Issue 

که در مثال باال آورده شده است نشان دهنده ایشو یا شماره مجله است. معموال مجالت در هر سال چندین شماره را چاپ میکنند که  ۶عدد 

ایشو است که به  ۶ایشو یا  ۴ایشو است. البته تعداد مرسوم ایشو در مجالت  ۳۴تا حتی در برخی مجالت  ۲ین شماره ها از بسته به مجله ا

 ترتیب فصلنامه یا دوماه نامه نامیده میشوند.

ISSN 

ISSN  مخفف عبارتInternational Standard Serial Number لی هستند از است. معموال مجالت و کتبی که دارای انتشار متواISSN 

مربوط به نسخه الکترونیکی  ISSNهستند که یک  ISSNهر مجله مختص آن مجله است. برخی مجالت دارای دو  ISSNاستفاده میکنند.

 ISSNدیگر مربوط به نسخه هارد کپی آن است که البته نسخه هارد کپی معتبر تر است و در منابع علمی اگر بنا باشد که یک  ISSNآن و 

هم قرار میگیرد مثال ” -“شامل هشت حرف است که بین آن ها یک  ISSNهارد کپی ذکر میشود. الزم به ذکر است که  ISSNود، ذکر ش

ISSN  الکترونیکی مجلهInsct Science  می باشد که با این عدد شناخته می شود. البته در برخی موارد عدد آخر که  ۱۷۴۴-۷۹۱۷عدد

Check digit  تواند عدد نباشد و به جای آن حرف نامیده می شود میx .قرار بگیرد 

DOI 

DOI  مخفف عبارتdigital object identifier  است که این عدد نشان دهنده یک سند دیجیتالی است که به صورت آنالین در اینترنت

قرار گرفته است. معموال مجالت معتبر قبل از چاپ رسمی مقاله در قالب جلد و شماره، مقاله را به صورت آنالین بدون شماره جلد و شماره 

د به مقاله هایی است که هنوز موقع چاپ آنها نرسیده است. معموال در این صفحه قرار می دهند. این کار برای دسترسی سریعتر سایر افرا

به مقاله داده می شود که می توان موقع رفرنس دادن به مقاله آنالین آن را ذکر کرد. توجه کنید که این عدد مختص  DOIشرایط شماره 

 .به یک مقاله خاص و غیر قابل تکرار است
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 منابع کاربردی:

ResearchGate.net شبکه اجتماعی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان 
Academia.Edu شبکه اجتماعی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان 

virastyar.ir گذاری، و نیز استانداردسازی متون فارسیاصالح خطاهای امالیی، اشتباهات ویرایشی و نشانه 

grammarly.com  متون انگلیسیویراست گرامر 
speechtexter.com تبدیل صدا به متن (پشتیبانی از زبان فارسی) +هماهنگ با مرورگر کروم+ اپ اندروید 

Dropbox.com 
Drive.google.com 

 فضای مجازی رایگان با قابلیت دسترسی با تلفن های همراه

Microsoft Onenote 
Evernote 

 نامهنویسی و پایانمقالهبرداری مناسب افزار یادداشتنرم

EndNote 
Zotero 

Mendely 
 نویسی های ویژه رفرنسافزارنرم

engare.net/oldnp استهای قدیمی ایران که دانشگاه منچستر منتشر کردهدسترسی به آرشیو روزنامه 

www.dart-europe.eu های منتشر شده در اروپا نامهپایان 

oyc.yale.edu  های دانشگاه ييلکالسمشاهده آنالین 

www.onelook.com نامه و دیکشنریجوی هم زمان در صدها فرهنگوجست 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AtuSocialPolicy@  کانال انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی

  AtuSocialPolicy.blog.ir  گوبال

  AtuSocialPolicy@Gmail.com  ایمیل
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 گوگلای در جوی حرفهوجست

 . مشخص کردن عبارت۱

با قرار دادن آن در  د،ی) هستSocial Policy( سیاستگذاری اجتماعیبا موضوع خاص، مثال  ییاگر در گوگل به دنبال محتوا
 .دیرسیم یبهتر  جیبه نتا ومهیگ

 » سیاستگذاری اجتماعی «: مثال

 . محدود کردن عبارت۲

 یرا از دامنه سالمتاطالعات مربوط به  دیخواهیاما م دیکنیجستجو م اجتماعیسیاستگذاری  یمانند مثال قبل درباره اگر
 .دیاز عالمت منها استفاده کن ستیکاف د،یجستجو حذف کن

 سالمت – سیاستگذاری اجتماعی: مثال

 آن ای نی. ا۳

 افتنیو خود را ملزم به  دیمورد هست نیچند نیچند مورد، از ب ای یکیبه دنبال  فهمدیگوگل م ORاستفاده از عملگِر  با
 .داندیشده را در بر دارند، نم پیعبارات تا یکه همه ییهاتیسا

 Social Policy OR Welfareمثال: 

 خاص در متن ییهاواژه. ۴

ها لزوما کنار هم باشند از عبارت آن واژه دیخواهیاما نم دیهست هاتیسا یخاص در متن و محتوا یهاواژه یبه دنبال برخ اگر
:allintext دیکن پیو کلمات مورد نظر را بدون فاصله پس از آن تا دیاستفاده کن. 

   allintext:socialpolicy welfarestate: مثال

 هاقسمت گریدر متن و در د ییها. واژه۵

آدرس است،  ایمانند عنوان  تیسا گرید یهادر قسمت گرید یهادر متن و واژه یاشامل واژه ییهاتیسا افتنیهدفتان  اگر
 .دیاوریاز آن ب شیرا پ یو دوم intextرا بدون فاصله پس از : یاول

 sociology intext: marx: مثال

 در عنوان ییها. واژه۶

 .دیاستفاده کن allintitleاز : دیخاص هست یبا عنوان ییمحتوا یدر جستجو اگر

 allintitle:marx alienation: مثال

 هاقسمت گریدر عنوان و د ییها. واژه۷

 از  دیتوانیمختلف باشد م یهاتیآدرس سا ایدر متن  یگر یدر عنوان و کلمات د یخاص یکلمه(ها) افتنیاگر هدفتان  حال
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:intitle دیکن پیاز آن تا شیرا پ گریخاص را بدون فاصله پس از آن و کلمات د یو کلمه دیاستفاده کن. 

 sociology intitle:weber: مثال

 تیها در آدرس سا. واژه۸

 .دی(بدون فاصله) استفاده کن allinurlشان از : ینترنتیا در آدرس یشامل عبارت خاص یصفحات افتنی یبرا

 allinurl:welfare state: مثال

 تیسا کی یوجو در محتوا. جست۹

آن را با استفاده از  یمورد نظرتان، گوگل امکان جستجو در محتوا تیسا یزادرون یبدون استفاده از امکان جستجو یحت
 فراهم کرده است. ومهیگ ای(” “)  شنیکوت : به همراه مورد جستجو در جفتsite گرلیعبارت تعد

 site:engare.net ”سرمایه داری“: مثال

 تیسا کیمرتبط با  یهاتی. سا۱۰

 دیبا دیکن دایاند، پداده نکیل تیبه آن سا یخاص ارتباط دارند و به عبارت تیسا کیرا که با  یمختلف یهاتیسا دیبخواه اگر
 شینما یتر قیمحدودتر و دق جیباشد، نتا ترقیمورد نظر دق تی. هرچه نام سادیاستفاده کن تیبه همراه نام سا linkاز دستوِر :

 .شودیداده م

 link:engare.net: مثال

 مترادف ایمشابه  یها. واژه۱۲

کلمات مشابه و مرتبط با آن کلمه هم در  دیلیو همزمان ما دیخاص هست یکلمه کیشامل  ییبه دنبال محتوا دیکن فرض
 .دیمورد نظر استفاده کن یمنظور از نشان ~ پس از کلمه نیا یپوشش داده شوند، برا تانیجستجو

 sociology~social science: مثال

 کلمه ی. معن۱۳

 زیتلفظ را ن دنیکار امکان شن نی. ادیکن پیرا تا defineاست دستور : یزمان کاف نیترعبارت در کوتاه کی یمعن افتنی یبرا
 .کندیفراهم م

 define:social policy: مثال

 از داده ی. نوع خاص۱۶

صورت  نیشده باشد. در ا میتنظ نتیداشته باشد، مثال به شکل پاورپو یفرمت خاص تانیجستجو جینتا دیاست بخواه ممکن
 football filetype:ppt: مثال                     .دیاستفاده کن filetype: گرلیاز تعد دیمحدود کردن نوع و فرمت محتوا با یبرا

 



 

  ٦   

 

 

 یادداشت


