
 

 

 

 

 

 

 مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین )صدرا(

 راهنمای استفاده از پایگاههای اطالعاتی و نشریات الکترونیکی
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 راهنمای دسترسی به پایگاهها و نشریات الکترونیکی

اطالع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه می رساند، امکان دانلود مقاالت احتراماً، به 

 داخلی و خارجی از طریق سایت های زیر وجود دارد.

 انجام گردد. google scholarپیشنهاد می شود جستجوی مقاالت خارجی از طریق 

 نشریات الکترونیکی خارجی -1

  سایتarticlegate 

 http://kntu.articlegate.irآدرس سایت: 

 سایت edupaper 

  http://www.edupaper.irآدرس سایت: 

  سایتelearnica )این سایت رایگان می باشد( 

 http://www.elearnica.irآدرس سایت: 

 از طریق وب سایت مذکور نشریات الکترونیکی از قبیل: 

ScienceDirect, IEEE, Springer, Wiley, ACS, ACM, ASCE 

لود می در دسترس می باشند و مقاالت به صورت تمام متن با استفاده از کلید واژه، عنوان و لینک مقاله دان

 شوند.

  سایتLibrary Genesis )این سایت رایگان می باشد( 

 http://libgen.orgآدرس سایت: 

 در سایت مذکور کتابها و نشریات الکترونیک ناشران خارجی از جمله:

ScienceDirect, IEEE, Springer, Wiley, ACS, ACM, ASCE 

 ر دسترس می باشند.به صورت تمام متن د

 مدخل اول شامل جستجو در کتابها و مدخل دوم شامل جستجو در مقاالت نشریات الکترونیکی می باشد.

  سایتEbookzzz  )این سایت رایگان می باشد( 

  آدرس سایتebooks.net-http://www.Free  

http://kntu.articlegate.ir/
http://www.edupaper.ir/
http://www.elearnica.ir/
http://libgen.org/
http://www.free-ebooks.net/


 الکترونیکی به صورت تمام متن موجود می باشد.در سایت فوق کتابهای 

 نشریات الکترونیکی فارسی -2

  پایگاه ISC 

 http://www.isc.gov.irآدرس سایت: 

، عناوین نشریات فارسی و ضریب تأثیر «گزارش های استنادی نشریات فارسی»با کلیک بر روی لینک 

(impact factor آن ).ها را در سالهای مختلف مالحظه خواهید کرد 

وجود  ISCامکان جستجو و مشاهده کلیه مقاالت موجود در « نمایه استنادی علوم ایران»با کلیک بر روی 

 ( است.full textدارد. تعدادی از مقاالت نیز به صورت تمام متن )

  سایتSID 

  http://www.sid.irآدرس سایت: 

 در سایت مذکور امکان جستجوی مقاالت فارسی و دانلود تمام متن آنها وجود دارد.

لیست عناوین مقاالت را در پایین صفحه مذکور، کلید واژه های خود را وارد نمایید و پس از جستجو، 

 مقاله را دریافت نمایید.  PDFمالحظه کنید. با کلیک بر روی عنوان مورد نظر فایل 

 Civilica مقاالت کنفرانس های داخلی( -)سیویلیکا 

 http://www.civilicaآدرس سایت: 

 کلیک نمایید.« جستجو در مقاالت»در سایت مذکور بر روی لینک 

یید و بر روی جستجو کلیک نمایید. کلید واژه ی مورد نظر خود را وارد نما« جستجوی پیشرفته»در بخش 

 سپس بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

در پایین صفحه، ایمیل خود را جهت دریافت مقاله وارد نمایید. در درج آدرس ایمیل خود نهایت دقت را 

 داشته باشید، چرا که که لینک دریافت مقاله به آدرس ایمیل شما ارسال می شود و در صورت درج اشتباه

ایمیل، امکان دریافت فایل مقاله را نخواهید داشت. پس از درخواست هر فایل، بالفاصله به ایمیل خود 

 مراجعه نموده و نسبت به دانلود و ذخیره فایل  بر روی رایانه  خود اقدام نمایید.

 حداکثر، امکان دانلود دو عنوان مقاله در روز وجود دارد.

 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.civilica/


 ایران آب دانشنامه سایت  

  www.waterlib.irایت: آدرس س

 Sciencedirectسایت         

 http://www.sciencedirect.comآدرس سایت:  

  آرشیو دیجیتال طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با قابلیت دانلود و بدون هیچگونه

  محدودیت برای عموم

  www.Archive.mrud.irایت: آدرس س

 http://archive.mrud.ir/UI/Forms/Index.aspxیا                      

 

http://www.sciencedirect.com/

