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وب چیست؟

world wide web  ((www یا همان شبکه جهانی وب، مجموعه ای از وب سایت ها و
ا از طریق این کامپیوتره. صفحات وب سایت هستند که در کامپیوترهای مختلف ذخیره شده اند

.بستر اینترنت به یکدیگر متصل هستند

.وب سایت ها دارای محتوای متنی،تصاویر، محتوای صوتی و تصویری و غیره هستند
ترسی کاربران می توانند به محتویات این سایت ها از هر قسمتی از جهان از طریق اینترنت دس

.داشته باشند

.چهارچوب اصلی فضای وب، صفحات وب سایت هستند
نامیده می URLهر یکی از این صفحات، دارای یک آدرس منحصر به فرد هستند، این آدرس 

.  شود
URL که مخففUniform Resource Locator (منبع یاب یکنواخت. )است

ی به مجموعه خاصی از صفحات وب که به یک آدرس خاص متصل هستند وب سایت گفته م
ست، که در به عبارت دیگر شبکه جهانی وب همانند یک کتاب الکترونیکی بسیار بزرگ ا. شود

.سرور های مختلف در سرتاسر جهان ذخیره شده اند



تفاوت وب و اینترنت

ه یکدیگر اینترنت در واقع یک شبکه بسیار بزرگ از کامپیوترهایی است که ب
. متصل هستند

ی شبکه جهانی وب، مجموعه ای از صفحات وب است که در این شبکه راه انداز
. شده است

مرورگر سیستم از اینترنت برای دسترسی به وب استفاده می کند .

کنداینترنت امکان ارسال ایمیل،گفتگو و اشتراک گذاری  فایلهارا فراهم می.

اهای به عنوان نمونه، زمانی که شما در حال گفتگو و ارتباط با دیگران در فض
ینک اما زمانی که ل. مجازی هستید، در حقیقت از اینترنت استفاده می کنید

ه یک وب سایت مانند گوگل را باز می کنید، شما در حال استفاده از شبک
جهانی وب هستید



(URL)آدرس اینترنتی 

با وارد کردن آن در نوار آدرس مرورگر اینترنتی خود وارد یک صفحه وب می شوید. آدرس اینترنتی همان آدرس کامل یک صفحه وب را گویند.
پسوند دامنه    دامنه       پروتکل

https://archive.org/

URL

اجزای تشکیل دهنده یک آدرس اینترنتی شامل:

 پروتکلHttpروتکل آغاز می یعنی در اصل یک نشانی اینترنتی با یک پ.که این پروتکل قراردادی میان تمامی رایانه های متصل به شبکه اینترنت است
.شود

 دامنهDomain))

 وقتی شبکه های کامیپوتری شکل گرفتند برای اتصال به یک کامپیوتر ازIP) Internet Protocol )آن استفاده می شد .

IP) ) یک رشته اعداد است که با نقطه از هم جدا می شوند و می توانید آن را مثل شماره تلفن افراد در نظر بگیرید با این تفاوت کهIP، آدرس یک سرور
.سرورهای همه آن  سایت ها رو حفظ می کردید IPولی فرض کنید برای رفتن به سایت های مختلف باید . را به ما می دهد( کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت)

 ام نیک پس همان طور که شماره تلفن همه افراد رو حفظ نمی کنید چیزی به وجود آمد به اسم نام دامنه یعنی به جای حفظ کردن یک رشته اعداد، از
استفاده  googleاز دامنه 72.14.192.0به صورت  IPبرای مثال سایت گوگل به جای استفاده از . دلخواه که صاحب سایت برگزیده است استفاده می شود

.می کند

https://archive.org/


URLآدرس اینترنتی 

 برای مثال . های مختلفی داشته باشدپسوندهر دامنه با توجه به نوع کاربری اش می تواند:

:ac.ir این پسوند اختصاص به موسسات آموزش عالی که دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی
.انقالب فرهنگی می باشد

ir :پسوند دامنه های ایرانی است و ثبت آن به واسطه افرادی که رسما مقیم ایران میباشند انجام می شود.

:gov.irمی این پسوند برای سازمانهای اجرایی موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهای زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضاییه جمهوری اسال
.ایران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد

:co.irت شده باشندشرکت های متقاضی این پسوند باید دارای شرکت ثب. این پسوند اختصاص به سازمانها و شرکتهای غیر دولتی میباشد.

Com  :این پسونداختصاص به تجارت داردو به معنای آن است که سایت تجاری بوده یا در زمینه تجارت است .



تاریخچه بوجود آمدن وب 

 1700در آن کار می کرد، مجموعه ای از شرکتی که تایم. تایم برنرز لی ابداع شدشبکه جهانی وب توسط 19۸9در سال
ات کشور مختلف بود، لذا او سعی داشت راه جدیدی پیدا کند تا دانشمندان بتوانند داده های آزمایش100دانشمند در بیش از 

ه چه شکلی در آن زمان اینترنت و متون الکترونیکی وجود داشت، اما کسی نمی دانست ب. خود را با دیگران به اشتراک بگذارند
.باید از آن استفاده کند

 این ": او بر روی این کامپیوتر یک یادداشت با این متن گذاشت . ، او اولین وب سرور و مرورگر را راه اندازی کرد1990در سال
"!!دستگاه یک سرور است، آن را خاموش نکنید

 وب سرور ۵00، بیش از 199۳و در پایان سال در ایاالت متحده راه اندازی شد 1991اولین وب سرور مدرن در دسامبر سال
.درصد از ترافیک اینترنت را به خود اختصاص دادند1آنالین شدند و حدود 



نسل های مختلف وب

 1در زمان شروع به کار وب، که با نسخه وب(web 1.0) در آن . شناخته می شود، اولین وب سایت و وب سرور راه اندازی شد
.د بودزمان، تعداد وب سرور ها و طراحان وب سایت اندک و کاربرانی که مشتاق به استفاده از این تکنولوژی بودند بسیار زیا

عرضه 1،2،۳تا کنون وب در نسخه های . شبکه وب، همانند دیگر تکنولوژی ها، در طول زمان در نسخه های مختلفی ارائه شد
.شده و با توجه به گذشت زمان پیشرفت های چشم گیری داشته اند

 در حال حاضر صحبت از معرفی نسخه جدید وب با نام(web 4.0) در این نسخه شاهد . است و به آن فراوب نیز گفته می شود
.آینده وب در دهه های پیشرو خواهیم بود و نقش هوش مصنوعی در محیط وب بیش از پیش پررنگ تر خواهد شد



نحوه کار وب

 دسرویس گیرنده کار می کن–شبکه وب بر اساس اصل سرویس دهنده.

 سرور اطالعات سایت را بر روی خود ذخیره کرده و این اطالعات را روی
ایت ها در تمامی وب س. شبکه اینترنت، به کامپیوتر کاربران منتقل می کند

.  وب سرور ها ذخیره شده اند

هر وب سایت بخشی از فضای سرور را به خود اختصاص می دهد.

 با باز کردن مرورگر و وارد کردن آدرسURL  در بخش آدرس وب شروع به
.کار می کند



عناصر تشکیل دهنده وب

بارتند ازاین تکنولوژی ها ع. سه تکنولوژی در پروسه انتقال محتوای صفحات وب از سرورها به سرویس گیرنده ها دخیل هستند:

HTMLزبان ❖

مرورگرهای وب❖

HTTPپروتکل انتقال ❖



چیست؟HTMLزبان 

HTMLن در حال حاضر زبا. یک زبان نشانه گذاری است و برای طراحی صفحات وب استفاده می شود
برای طراحی وب وجود دارد، اما زبان پایه ارتباط ( چار چوب نرم افزاری) ها و فریم ورک های مختلفی

.  است htmlبین سرویس دهنده و سرویس گیرنده همچنان بر مبنای

 زبان نشانه گذاریhtml مخففHyper Text Markup Languageزبان نشانه گذاری .)است
(فرامتن

Hyper Text های پیوندی یا با کلیک بر روی متن ویژه ای به نام لینک . روشی است برای وب گردی
Hyperlinkکه شما را به صفحه دیگری، هدایت می کند .

رتیب هیچ نظم و ت. هر زمان که می خواهید با کلیک کردن روی پیوندها به هر مکانی در اینترنت بروید
.خاصی برای انجام کارها وجود ندارد



مرورگر وب چیست؟

 مرورگر وب :(Web browser) ت، نمایش، یا مرورگر اینترنت که غالبا به شکل خالصه مرورگر نامیده می شود، نوعی نرم افزار کاربردی است که برای دریاف
فاده در وب جهانی یا یک وب سایت محلی مورد است( بررسی آب و هوا، تماشای فیلم و مرور اخبار: برای مثال)مرور و ارسال اطالعات، جستجوی وب سایت ها 

پس زمانی که کاربر یک صفحه وب را از یک وب سایت خاص درخواست می کند، مرورگر وب محتوای الزم را از سرور وب بازآوری می کند و س. قرار می گیرد
.صفحه را بر روی دستگاه کاربر نمایش می دهد

ی و وصخصهر چند مرورگرها برای دسترسی به وب جهان گستر طراحی شده اند، اما از آن ها می توان برای دسترسی به اطالعات سرورهای وب در شبکه های
.یا پرونده ها در فایل سیستم ها نیز استفاده کرد

رای اتصال به با این حال، ب. مرورگر وب، موتور جستجوی وب نیست، یک موتور جستجو، وب سایتی است که لینک هایی به وب سایت های دیگر فراهم می کند
.  سرور یک وب سایت و نمایش صفحات آن وب سایت، کاربر باید یک مرورگر وب داشته باشد

4٫9، حدود 2020در سال . مرورگرهای وب در گستره ای از وسایل، از جمله کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشی های هوشمند به کار می روند
از سهم بازار جهانی در همه دستگاه ها ٪۶۳بیشترین مرورگر مورد استفاده کاربران، گوگل کروم است که . میلیارد نفر، حداقل از یک مرورگر استفاده کردند

.در رده دوم است٪20را در اختیار دارد و پس از آن سافاری با 



چیست؟HTTPپروتکل 

Http  مخفف عبارتHyper Text Transfer Protocol  ل، بر اساس این پروتک. به معنی پروتکلی برای انتقال ابرمتن ها می باشدکه است
بکه کامپیوتری این پروتکل وظیفه برقراری ارتباط میان سرور و کالینت را در یک ش. امکان ایجاد صفحات وب و سایت های اینترنتی فراهم شد

. برعهده دارد

این پروتکل مسئولیت برقراری ارتباط بین سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان وب را برعهده دارد.

 پروتکلHttp،.تلف عکس تعیین می کند که پیام ها به چه شکلی باید منتقل شوند و وب سرور ها و مرورگرها به چه نحوی باید به فرامین مخ
.العمل نشان دهند

رور وب س. زمانی که یک وب سایت را باز می کنید، از مرورگر شما به وب سرور درخواستی ارسال شده و یک ارتباط با آن شکل می گیرد
ایش در نهایت مرورگر محتوای سایت را از سرور دریافت کرده و به کاربر نم. درخواست مرورگر را پردازش کرده و پاسخ آن را ارسال می کند

.می دهد



تحوالت در شبکه جهانی وب

هاکتاببهیهشببیشتروبودندتصویرومتنازایسادهصفحاتاولیههایسایت.استداشتهزیادیتغییراتسالهاطولدروب
سایتوبیکبودقراراگر.باشندداشتهراخودشانمخصوصسایتوبتوانستندنمیافرادازبسیاری.بودندآنالینمجالتو

هشبکهاینسلدرچشمگیریتغییراتشاهدها،سالگذشتازپساما.نوشتندمیراآنhtmlکدخودشانبایدباشند،داشته
.ایمبودههاسایتوبمحتوایووب

شودمیگفتهسایتوبهستندمتصلخاصآدرسیکبهکهوبصفحاتازخاصیمجموعهبه.

باکههستندصفحاتیهاپیجوبhtmlدارندرامرورگردرنمایشقابلیتوشدهنوشته.

استوبازصفحهیکهمانپیجوبساده،زبانبه



تفاوت بین اینترنت و وب

 اینترنت یک اتصال جهانی از شبکه ها است و وبWWW)  ) در واقع مجموعه ای از اطالعات است که با
.استفاده از اینترنت می توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم

ه وب ما از طریق لینک هایی که در وب ایجاد می کنیم و یا وجود دارند می توانیم به هزاران هزار صفح
.دیگر دسترسی پیدا کنیم و از اطالعات آن استفاده نماییم

روشن می توان گفت اینترنت مانند جریان برق برای. بستر همه ی این دسترسی ها اینترنت است
!شدن یک المپ است



جستجوی کتاب

بنابراین می . اکثر سایت های دانلود رایگان کتاب، روسی هستند. برای جستجوی کتاب، در ابتدا باید به سراغ منابع رایگان رفت
.  توانید با یک جستجوی دقیق در منابع روسی به اکثر این پایگاه ها دست پیدا کنید

انشگاه ها به برای یک جستجوی جامع در منابع غیر رایگان ولی تحت اشتراک د. پس از آن به سراغ منابع پولی دانلود کتاب بروید
.برویدWorld catسراغ 

سایت ورلدکت شامل اطالعات کتابشناختی کلیه کتابخانه های دانشگاهی و غیر دانشگاهی جهان می باشد.

مهمتر از آن بنابراین با جستجو در این پایگاه، متوجه خواهید شد که کتاب مد نظر شما تحت اشتراک کدام دانشگاه یا موسسه و
.  قابل دسترسی است( ناشر)از طریق کدام پایگاه 

 یکی از الزامات و ضروریات دانشجویان علوم پزشکی، دسترسی به منابع معتبر مقاالت خارجی است



سایت های خارجی دانلود رایگان کتاب

Lib Genسایت ❑

 DOABسایت ❑

Internet Archiveسایت ❑

Many Booksسایت ❑

Open libraryسایت ❑

Libri Voxسایت ❑



LIB GENسایت

Library Genesis (Lib Gen)

 وب سایتLibrary Genesis  که به اختصارLib Gen  نامیده می شود، یک سایت روسی دانلود رایگان کتاب است که
.می توانید میلیون ها کتاب و مقاله را در آن جستجوکرد

در این وب سایت، بیشتر آثار در قالبPDF  هستند و برخی دیگر در قالبe PUB می باشد  .

 با استفاده از یک نرم افزارمی توان، کتاب هایی را که به صورتe PUB هستند، به راحتی بهPDF تبدیل کرد.

 ثبت شده است( هلند)الیبجن در روسیه و نیز شهر آمستردام.

دادگاهی در منطقه 201۵در اکتبر سال . پی ها در بریتانیا، دسترسی به این پایگاه را محدود کرده اند. اس.هم اکنون برخی آی ،
را داد، اما این تارنما همچنان از طریق دامنه های جایگزین در دسترس ( (libgen.orgنیویورک، دستور تعلیق دامنه این پایگاه

.کاربران قرار دارد

لینک جدیدی که این وبگاه از آن استفاده می کندgen.lib.rus.ec)  )می باشد.



LIB GENسایت

 دون که در واقع در پاسخ به دسترسی آزاد به کتاب هایی که دسترسی به آن ها بتوسط دانشمندان روسی به وجود آمد 200۸این پروژه نخستین بار در سال
پرداختن هزینه کتاب ها مقدور نمی باشد

پس روی نام د و سبرای دریافت کتاب مورد نظر خود، تنها الزم است که عنوان کامل کتاب، نام نویسندگان یا شماره بین المللی کتاب را تایپ و جستجو کنی
ک کرده و پس از آن، می توانید دوباره روی نام کتاب کلی. کتاب مد نظر خود کلیک کنید تا به صفحه ای که شامل اطالعات آن کتاب است، هدایت شوید

.را انتخاب کنید تا کتاب الکترونیکی مربوطه بارگیری شود ”GET“گزینه 

آدرس سایت :http://libgen.rs/

مخصوصا اگر یکی دو سالی از انتشار آن گذشته باشد. تقریباً هر کتاب علمی و دانشگاهی را می توان در اینجا یافت.

با داشتن نام کامل کتاب، نام نویسندگان یا شماره بین المللی کتاب می توان از این سایت کتاب های تخصصی خود را دانلود کرد.

http://libgen.rs/


E PUBچیست؟

E pub)( کوتاه شده(electronic publication)  شارات که توسط انجمن بین المللی انتیک استاندارد باز برای کتاب الکترونیکی است
د در فرمت ای پاب طوری طراحی شده است که دستگاه های خواننده این فرمت بتوانند نحوه نمایش متن موجو. دیجیتال بوجود آمده است

.فایل را برای صفحه نمایش خود بهینه کنند

 این فرمت جایگزینی برایOpen eBook است.

ویژگی های این ساختار:

رایگان و به صورت متن باز

امکان شخصی سازی کتاب با انتخاب فونت و اندازه نوشته و حتی رنگ آن

 عکسهای خطی و برداری

 حمایت از مدیریت حقوق دیجیتال

پشتیبانی از ذخیره مجدد بر روی همان فایل

پشتیبانی از محتوای صوتی و تصویری



تفاوت پی دی اف با ای پاپ

 و سایز صفحه نمایش و سیستمی که آن را حمایت می کند مد نظر نیستفرمت پی دی اف برای یک نمایش ثابت طراحی شده.

مایش داده فایل پی دی اف برای پرینت گرفتن ایده آل است، چراکه صفحه آرایی را به هم نمی ریزد و دقیقا همان طور که در صفحه کامپیوتر ن
.می شود چاپ می شود

اما همین خصوصیت فایل پی دی اف را برای استفاده در کتاب خوان های الکترونیک  نامناسب می کند.

فرمت ای پاب متن را با سایز صفحه نمایش تطبیق می دهد و در عین حال صفحه آرایی را به هم نمی ریزد  .

ای پاب به شما اجازه می دهد سایز متن را عوض کنید و فونت دلخواه خود را انتخاب کنید.

اگر می خواهید کتابی را بر روی کتاب خوان الکترونیک بخوانید، توصیه می شود  فرمت ای پاب را دانلود کنید.











DO AB سایت

 سایتDOABه استتوسط یک مؤسسه غیر انتفاعی هلندی راه اندازی شده است که دسترسی آزاد به کتاب های دانشگاهی را میسر ساخت .
به سایت نسبت این سایت از تمام ناشران کتب دانشگاهی برای نشر کتاب هایشان دعوت به عمل آورده و کاربران نیز می توانند با استفاده از این

.دانلود کتاب های دانشگاهی مورد  نیاز خود اقدام کنند

 کتاب است و جوایز زیادی را به  دلیل خدمات خود دریافت کرده است11000بانک داده این سایت شامل.

 ،سایت دارای امکان جستجوی پیشرفته است که جستجو بر اساس عنوان، نام نویسنده، انتشاراتISSB/ISBN  و زمان انتشار کتاب را ممکن
.ساخته است

یت برای انتشار افرادی که کتابی برای انتشار دارند به این وب سا. این سایت در حقیقت یک دایرکتوری با دسترسی همگانی به کتاب هاست
.  کتاب خود اعتماد می کنند و مخاطبان نیز می توانند از این سایت نسبت به دانلود کتاب دانشگاهی مد نظر خود اقدام کنند

آدرس سایت                                                                :https://directory.doabooks.org/

https://directory.doabooks.org/








INTERNET ARCHIVEسایت 

Internet Archive  ی، صوتی، برای دانلود رایگان انواع کتاب های مختلف الکترونیکیک وب سایت اینترنتی غیرانتفاعی است
.ویدئویی و غیره

این سایت دانلود رایگان خارجی، انواع کتاب ها را برای سیستم عامل های مختلف با فرمت های مختلف ارائه کرده است.

 برای یافتن کتاب مورد نظر درکادر مربوطه عنوان را تایپ و جستجو کنید و ببینید آیا این کتاب به صورتPDF  در دسترس است
.در این صورت می توانید آن را دانلود کنید. یا خیر

آدرس سایت :

https://archive.org/

https://archive.org/






MANY BOOKSسایت

 این کتاب ها را می توان در قالب . دارد( نسخه۳۳000بیش از )همان طور که از نام آن پیداست، این وب سایت هزاران کتاب الکترونیکی رایگان
PDF و همچنین فرمت های دیگر مانندe PUBو غیره دانلود نمود که در رایانه، تلفن همراه و موارد دیگر به راحتی قابل استفاده هستند.

 سایت … برای دانلود کتاب های گوناگون با فرمت های مناسب رایانه، تلفن همراه وManyBooksمناسب است.

                                                                               آدرس سایتhttps://manybooks.net/

https://manybooks.net/






LIBRI VOXسایت 

Libri Voxیک سایت متمایز و کم نظیر است که افراد نا بینا و کم بینا نیز می توانند از آن استفاده کنند.

دسترس نوآوری این سایت به این صورت است که شما می توانید داوطلب خواندن یک کتاب شوید تا آن کتاب با صدای شما در
.همگان قرار بگیرد و در مقابل نیز خودتان می توانید از کتاب های صوتی که دیگران خوانده اند، استفاده نمایید

آدرس سایت:https://librivox.org/

 سایتLibri Vox کتاب خانه ای از کتاب های صوتی برای نابینایان و کم بینایان است







سایت های دانلود مقاالت  و کتب خارجی

گوگل اسکوالر(Google Scholar)

اسکوپوس(Scopus)

ساینس دایرکت(Science Direct)

اشپرینگر(Springer)

پاپمد(Pub Med)



گوگل اسکوالر

گوگل اسکوالر، بزرگترین پایگاه مقاله

 گوگل اسکوالر رایج ترین موتور کاوش ویژه بسیاری از مدارک علمی مانند مقاالت، ژورنال ها و همایش ها، دانلود کتاب، رساله ها و
.پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، چکیده ها، متون قضایی و حقوقی و منابع علمی دیگر است

 میلیون مدرک علمی را در برمی گرفت1۶0میالدی بیش از 2014این موتور جستجو در سال  .

بیشترین منابعی که در این موتور جستجو وجود دارد شامل مقاله ها و کتاب های علمی است.

ایت هامنابع جستجو شونده از وبگاه های ناشران آکادمیک، دانشگاه ها، جوامع و انجمن های علمی، آرشیوها، مخازن سازمانی آنالین، و دیگر س
.  و دیتابیس های علمی پژوهشی می باشند

آدرس سایت                                                                            :
https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


ویژگی ها و امکانات گوگل اسکوالر

 •جستجو در بین همه منابع علمی

 •جستجو مقاالت بر اساس سال انتشار

 •مشاهده رفرنس های مقاالت و جستجو بر اساس آن ها

 •مشاهده تعداد استنادات

 •پیدا کردن ورژن مختلف مقاله در اینترنت

 •یافتن فول تکست مدارک علمی در فضای وب

 •ارائه ارجاع قالب بندی شده مقاله در قالب مختلف

 •نمایش اطالعات پژوهشگران و نویسندگان برتر

 •یافتن آثار مرتبط، نقل قول ها و ارجاعات، نویسندگان و انتشارات



ویژگی ها و امکانات گوگل اسکوالر

آگاهی یافتن از جدیدترین پیشرفت های علمی در تمامی زمینه ها

 •جستجوی ساده و پیشرفته

 •ذخیره منابع بازیابی شده

 •آلرت یا آگاهی رسانی

 •اعتبارسنجی مقاالت و نویسندگان

 •بررسی خالصه ای از وضعیت پژوهشی نویسندگان

 •ایجاد پروفایل شخصی برای نویسندگان

 •مشاهده مقاالت خود اعم از فارسی و انگلیسی

 •ردیابی استنادات به مقاالت خود

 • محاسبهH-Indexبر اساس تعداد مقاالت و استنادات و رسم نمودار مربوطه



ترفندهای کاربردی جستجو در گوگل اسکوالر

 • بالفاصله قبل از کلیدواژه ها استفاده شود، جستجو به همراه کلمات مترادف انجام می شود~درصورتی که از کاراکتر.

 • قبل و بعد از عبارت جستجو، منابعی که کل عبارت را شامل شوند نمایش داده می شوند”در صورت به کارگیری کاراکتر.

 • در صورت درج عبارتORبین کلیدواژه های جستجو، منابعی که شامل حداقل یکی از کلمه ها باشد نمایش داده می شوند.

 • بالفاصله قبل از کلمات جستجو، منابعی را که شامل عبارت مربوطه نشود را نشان می دهد–استفاده از کاراکتر

( معادل عملگرNOT.)

 بالفاصله قبل از کلمات جستجو، منابعی را که شامل عبارت مربوطه شود را نشان می دهد+استفاده از کاراکتر.



ترفندهای پیشرفته جستجو در گوگل اسکوالر

 • درج عبارتintitleمنابعی را که عبارت جستجو در عنوان آن آمده باشد را نشان خواهد داد.

 • درج عبارتintextمنابعی را که عبارت جستجو در متن آن مدرک آمده باشد را نشان می دهد.

 • درج عبارتall in titleمنابعی را که تمام عبارات جستجو در عنوان آن آمده باشند را نشان خواهد داد.

 • درج عبارتall in textمنابعی را که تمام عبارات جستجو در متن آن مدرک آمده باشند را نشان می دهد.

 • درج عبارتauthorمنابعی را که عبارت جستجو در نام نویسنده آن آمده باشد را نمایش می دهد.



عنوان منبع

نام نویسنده ، محل نشر، 
سال نشر، ناشر 

چکیده

ذخیره

تعداد
استناد

ویرایش های 
مختلف

منابع 
مرتبط





(SCOPUS )اسکوپوس

 رانسی متون دارای داوری همتا، اعم از کتاب ها، ژورنال های علمی، و مقاالت کنف« استناد»و « چکیده»اسکوپوس بزرگ ترین بانک اطالعاتی
له امکان پذیر بنابراین امکان محاسبه تعداد استنادات برای هر مقا. این بانک عالوه بر چکیده، منابع این متون را نیز نشان می دهد. جهان است

.است

 ناشر را پوشش می دهد و از آنجایی که به صورت روزانه آپدیت می شود ۵000کتاب و 1۵0000عنوان دنباله دار، 22۸00اسکوپوس بیش از
ن تا جدیدترین پژوهش ها و اطالعات علمی در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی و هنر را در خود جای دهد، ای

.عدد هر لحظه تغییر می کند

 ،میلیارد می رسد، به سال 1/4سال انتشار مراجع این موارد که تعدادشان به . تاکنون را در بر می گیرد17۸۸میلیون سند از سال 70این پایگاه
.و پس از آن برمی گردد1970

 ستنادی پایگاه ا. توسط الزویر، ناشر هلندی راه اندازی شد و سریعاً به معتبرترین پایگاه اطالعاتی تبدیل شد2004اسکوپوس اواخر سال
میلیون پروفایل 1۶تاکنون . اسکوپوس برای هر نویسنده، یک پروفایل شخصی در نظر می گیرد و اطالعات مهم را در آن به نمایش می گذارد

.مورد از آنها، پروفایل های موسسات اصلی در سطح جهان می باشد70000در این پایگاه ایجاد شده که قریب به 



چرا از اسکوپوس استفاده کنیم؟

افیتا شفاسکوپوس یک پایگاه اطالعاتی به روز است که از طریق آن می توانید ببینید در دنیای علم و پژوهش چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و ب

نیدهم چنین می توانید یک شبکه از همکاران خود در این پلتفرم ایجاد کرده و ارزش تحقیق خود را در آن بیان ک. بیشتری به تحقیق بپردازید.

در اسکوپوس می توانید ژورنال مناسب برای مطالعه یا سابمیت مقاله را آنالیز کرده و معین نمایید.

 این پایگاه داده به محققین کمک می کند تعدادسایتیشنCitation)  )و هم چنین شاخصh-index)  )برخی از . مقاالت خود را مدیریت کنند
قابلیت های کاربردی این بانک، احتیاجی به عضویت ندارد

 .های مختلفدر این پلتفرم می توانید پژوهشگران برتر در زمینه. اسکوپوس به شما اجازه می دهد زمان، نحوه و فرد مقبول برای همکاری را تشخیص دهید 

را بشناسید .

اسکوپوس به شما امکان می دهد عالوه بر جست وجو و کشف جدیدترین موضوعات، آنها را آنالیز کرده و تاثیر آنها را پیگیری نمایید.

نمی کند؛رهااسکوپوس عالوه بر اینکه دسترسی ای آسان به اطالعات وسیعی از سراسر جهان در اختیار شما قرار می دهد، مساله کیفیت را نیز بدون توجه

زیرا همواره اطالعات و داده هایی نشان داده می شوند که جدیدتر و قابل اعتمادتر هستند.



نحوه جستجو در اسکوپوس

 شیوه های جستجودر اسکوپوس عبارتند از:

❑Document Search

❑Author Search

❑Affiliation Search

❑Advanced search



DOCUMENT SEARCH

 در قسمتDocument Search در جعبه ی جستجو، کلید واژه خود برای جستجو در عنوان و . امکان جستجوی موضوعی وجود دارد
.چکیده اسناد را وارد کنید

 د کنیدرا انتخاب و جستجوی خود را به آن فیلد محدو… از منوی آبشاری روبروی آن فیلد دلخواه از قبیل عنوان مقاله، چکیده، نویسنده و

All Fields:امکان جستجوی کلیدواژه های مورد نظر در همه ی فیلدها را فراهم میکند.

:Article Title, Abstract, Keywordsجستجو در عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه ها

Authors:جستجو در نام نویسندگان

First Authors:جستجو در نام نویسنده ی اول



DOCUMENT SEARCH

:Source Title  (ابجستجو در نام مجله یا نام کت)جستجو در منبعی که مقاله یا بخشی از کتاب در آن منتشر شده است

: Article Titleجستجو در عنوان مقاله

: Abstractجستجو در چکیده

: Affiliation (سازمانی که نویسنده وابستگی خود را به آن اعالم کرده است)جستجو در وابستگی سازمانی نویسنده.

: Languageانتخاب زبان جستجو

: ISSN جستجو بر اساس شماره استاندارد بین المللی مجله

: CODENکد منحصر به فرد برای شناسایی انتشارات مختلف



DOCUMENT SEARCH

DOI:جستجو بر اساس شماره دیجیتالی مقاالت

:References جستجو در منابع و مآخذ

Conference :جستجو در نام کنفرانس

Chemical Name :جستجو در نام شیمیایی مواد

CAS Number :جستجو بر اساس شمارهای که به مواد شیمیایی اختصاص داده شده است.

ORCID :جستجو بر اساس شماره ارکید.









AUTHOR SEARCH

این گزینه امکان پیدا کردن مدارک یک نویسنده خاص را فراهم می کند .

 برای جستجوی نام نویسندگان، در قسمتAuthor Last Name نام خانوادگی نویسنده و در قسمتInitials or First Name  نام

در . می توان نام سازمان یا موسسه ای را که نویسنده به آن وابسته است ذکر کرد Affiliationدر قسمت . کوچک نویسنده را وارد کنید

ده، بر اساس اطالعات وارد ش. با توجه به نوع فعالیت نویسنده، گزینه های موضوعی مورد نظر را انتخاب نماییدSubject Areasقسمت 

.رکوردهای مرتبط با آن شخص خاص بازیابی می شود

ORCID : که با وارد کردن آن کد در قسمت رقمی منحصر به فردی اختصاص داده است 1۶اسکوپوس به هر نویسنده کدORCID ID 

ویسندگان همچنین نام ن. این کد، برای تمایز دادن بین نویسندگان دارای نام مشابه، مفید است. می توان مدارک آن نویسنده را جستجو کرد

نوشته شده ممکن است به فرمتهای مختلف نوشته شود که با داشتن کد هر نویسنده تمام مقاالت نویسنده که نام وی با فرمتهای مختلف

.بازیابی خواهد شد



AUTHOR SEARCH

بعد از جستجوی یک محقق، اطالعات آن محقق، تعداد مقاالت و مدارک منتشر شده از وی، تعداد استنادات و همچنین شاخص

h-indexآن محقق مشخص می شود.

 ر نظر و با داچ ایندکس شاخصی عددی، برای نشان دادن میزان بهره وری و تاثیرگذاری علمی دانشمندان به صورت کمی است
.  گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه میشود

ودبه کمک این شاخص، میتوان محققان تاثیرگذار را از محققانی که صرفا تعداد زیادی مقاله منتشر کرده اند متمایز نم  .

یرگذاری علمی از این شاخص میتوان برای تاثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثال ایندکس اچ برای محاسبه تاث
.دانشگاهها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است

بار استناد ۵دارد که به هر کدام دست کم ( مثال مقاله)مدرک ۵است، یعنی تعداد ۵ایندکس برای شخصی به میزان -وقتی اچ
.شده است



AFFILIATION SEARCH

با استفاده ازAffiliation Search می توان تولیدات علمی یک دانشگاه یا کشور را بدست آورد ،  .

در واقع برای جستجوی فعالیتهای علمی یک موسسه خاص میتوان از این گزینه استفاده کرد.

برای مثال چنانچه در این قسمت

Lorestan University of Medical scienceوارد شود، رکوردهایی بازیابی میشود که نویسندگان آن

 اعالم کرده اند” دانشگاه علوم پزشکی لرستان“وابستگی سازمانی خود را.



ADVANCED SEARCH 

،برای جستجوی جامع و در مواردی که استراتژی جستجو خیلی طوالنی است

 میتوان از گزینهAdvanced Search استفاده نموده و با استفاده از عملگرهای منطقیand, or, not)  ) ،و کدهای مختلف
. جستجوی دقیقی را انجام داد

و تعداد استناد به آن مقالهدر صفحۀ نتایج اطالعات هر رکورد شامل عنوان مقاله، اسم نویسندگان، تاریخ انتشار مقاله، منبع آن مقاله(Cited by) ) است.

نام نویسنده های هر مقاله بصورت لینک می باشد یعنی با کلیک کردن روی یک نام، لیست تمام مقاله های آن نویسنده که در مجموعۀScopus  وجود
.دارد، قابل مشاهده است

: View at publisher شما را به صفحۀ ناشر آن رکورد هدایت میکند..

: View abstractچکیده مقاله را در همان رکورد نشان می دهد.

:Related documentsرکوردهای مرتبط با رکورد مورد نظر را نمایش می دهد.



ADVANCED SEARCH 

در صفحه نتایج، امکان مرتب کردنsort)  )نتایج بازیابی شده به صورت دلخواه وجود دارد .

Cited by  :ترتیب نمایش نتایج بر اساس میزان استناد به آنها خواهد بود  .

Relevance:نتایج را به ترتیب میزان وابستگی به کلیدواژه های وارد شده مرتب می کند.

: Refine این گزینه برای محدود کردن نتایج جستجو با استفاده از دسته بندی نتایج بکار می رود.

منبع مقاله(Source Title) 

 نام نویسنده(Author Name) 

 سال انتشار(Year) 

نوع مدرک(Document Type) 

محدوده موضوعی(Subject Area)



ADVANCED SEARCH 

:Limit to امکان محدود کردن نتایج بازیابی شده را فراهم میکند.

Exclude:گزینه های انتخاب شده را از نتایج، حذف و بقیۀ نتایج را نشان می دهد  .

است رابرای مثال چنانچه بخواهید از لیست نتایجی که برای یک جستجو مشاهده می شود رکوردهایی که از یک نویسنده خاص

 حذف کنید، در قسمتRefine Results  نام آن نویسنده را انتخاب و گزینۀExcludeرا کلیک نمائید.











SCIENCE DIRECT

میلیون و 12ژورنال، ۳۵00یکی از محصوالت انتشارات الزیور می باشد که دسترسی به بیش از پایگاه علمی ساینس دایرکت
.کتاب از انتشارات مختلف را فراهم می نماید۳4000ششصد هزار مقاله علمی تمام متن و 

 کلیه محصول آنالینی است که شرکت الزیور در اختیار پژوهشگران و محققین، دانشجویان، اساتید و79ساینس دایرکت یکی از
199۵میلیون مقاله علمی با موضوعات بسیار متنوع از سال 4این مجموعه حدود . عالقه مندان به علم و دانش قرار می دهد

.تاکنون فراهم کرده است

اله و ژورنال با اگرچه تمرکز اصلی پایگاه علمی ساینس دایرکت بر علوم پایه، فنی و پزشکی می باشد، اما تعداد بسیار زیادی مق
لوم ع: به طور کلی ژورنال ها در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده اند . موضوعات علوم انسانی و اجتماعی نیز موجود می باشد

.فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی، بهداشت و سالمت، و علوم اجتماعی و انسانی

 بنابر این نمایه گذاری می شود،( تامپسون رویترز)بخش اعظم ژورنال های انتشار یافته در این پایگاه داده توسط موسسه علمی
.محسوب می شوند(ISI)که از این پایگاه، جزو مقاالتاغلب مقاالت دانلود شده



SCIENCE DIRECT

له انتخاباز امکانات پایگاه علمی ساینس دایرکت می توان به هشدارهای جستجو اشاره کرد که به محض افزوده شدن مقاله ای مرتبط با مقا

شده توسط شما در پایگاه داده، اعالنی به شما ارسال می گردد.

دحوزه های علمی زیر را تحت پوشش دار،به صورت خالصه مجالت، مقاله های علمی و کتاب های موجود در پایگاه علمی ساینس دایرکت:

مهندسی شیمی، علوم کامپیوتر، انرژی، علم مواد، ریاضیات، فیزیک و نجوم: علوم مهندسی

بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، محیط زیست، ایمونولوژی و میکروب شناسی: علوم زیستی

علوم دارویی، دامپزشکی، پزشکی و دندانپزشکی: بهداشت و سالمت

هنر، کسب و کار، مدیریت، حسابداری و اقتصاد، روانشناسی ، علوم اجتماعی: علوم اجتماعی و علوم انسانی.

ساینس دایرکت  بر روی لینک زیر کلیک نماییدبرای ورود به پایگاه علمی:

http://www.sciencedirect.com/

ساینس دایرکت










SPRINGER 

 همچنین این انتشارات تا کنون. مجله علمی را پشتیبانی می نماید2900این پایگاه در واقع یک انتشارات بزرگ و مهم می باشد که بیش از
.کتاب علمی منتشر نموده است290000بیش از 

ماعی و این انتشارات که در اصل متعلق به کشور امریکا می باشد در تمامی زمینه های علمی از جمله پزشکی، فنی و مهندسی، علوم اجت
.غیره  فعالیت دارد

 توسط 19۵0این انتشارات در سالBernhard Springerتاسیس شد  .

 جهت بازدید مجالت این انتشارات می توانید به وبسایت این انتشارات به نشانی :https://www.springer.com/   مراجعه نمایید.

 برای بررسی اعتبار مجالت این انتشارات می توانید با جستجویISSNآن در سامانه بررسی اعتبار مجالت از مشخصات کامل ان آگاه شوید.





انواع روشهای جستجو در پایگاه اشپرینگر

 جستجو ی ساده یا پایه

جستجوی پیشرفته

تورق بر اساس موضوع یا رشته

 ،برای مرور منابع منتشر شده توسط پایگاه اشپرینگر، در قسمتBrowse by Discipline  می توان محدوده موضوعی را بر
.اساس نیاز خود انتخاب نمود

با انتخاب هر یک از موضوعات، کلیه مدارک مرتبط با آن موضوع در مجموعه  اشپرینگر نمایش داده خواهد شد.



جستجو بر 
اساس 
موضوع
یا رشته 



محدود 
کردن نتایج 

جستجو



بازیابی تمام 
مدارکی که 

کلیدواژه های 
مورد نظر در آن 

باشد

عیناً عبارت موردجستجو

حذف کردن واژه از جستجو

جستجوی واژه در عنوان مدارک 

جستجوی یک نویسنده یا ویراستار خاص

با حداقل یکی از کلمات





PUBMED

م پزشکی و پاپمد یک موتور جستجوی تحت وب رایگان است که دسترسی به چندین پایگاه داده اصلی در گستره وسیعی از رشته های علو
.  زیست شناسی را فراهم می کند

پاب مِد توسط کتابخانه ملی پزشکی(NLM) وابسته به مرکز ملی اطالعات زیست فناوری(National Institute of Health- NIH) 
.ایاالت متحده آمریکا نگهداری و بروزرسانی می شود

و به کی است پزش-اصلی ترین پایگاه داده پاب مِد، مدالین نام دارد که مهم ترین و معروفترین پایگاه داده اطالعات کتاب شناختی مقاالت زیست
ق این عالوه بر مدالین پایگاه های داده دیگری هم از طری. همین دلیل در برخی موارد دو واژه پاب مِد و مدالین به جای یکدیگر بکار میروند

. موتور جستجو قابل دسترس هستند

 پاب مِد به هر رکورد نمایه شده در پایگاه دادگانش یک شناسه یکتای هشت رقمی اختصاص می دهد که به نام شناسه پاب مِدPubMed
Identifier - PMID)  )شناخته می شود.



انواع جستجو در پاپمد

جستجوی ساده

جستجوی ساده در پاب مِد با وارد کردن واژگان کلیدی مربوط به موضوع مورد نظر در پنجره جستجو صورت می گیرد.

تواند با ب نمایش میلیست نتایج جستجو به صورت پیش فرض بر پایه تاریخ ورود به پایگاه داده از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب می شوند که این ترتی 
.  توجه به نیاز به کاربر تغییر یابد

ی شودیک ویژگی یکتای این موتور جستجو مرتب کردن نتایج جستجو بر پایه نویسنده آخر است که در سایر موتورهای جستجوی علمی دیده نم.

ی کند تا مقاالتی این ویژگی به کاربران کمک م. یکی دیگر از ویژگی های پاب مِد بهره گیری از واژگان کنترل شده سرفصل موضوعی پزشکی یا مش می باشد
.که مرتبط با موضوع مورد جستجو می باشند ولی از واژگان کلیدی متفاوتی استفاده کرده اند را بتوانند پیدا کنند

یک ویژگی بسیار مهم دیگر پاب مِد نگاشت خودکار واژگان کلیدیAuto Term Mapping)  ) بدین صورت که اگر برای واژگان کلیدی وارد شده می باشد
تایج آن ها با هم فیلد جستجوی خاصی مشخص نشده باشد واژگان کلیدی وارد شده طی یک فرایندی به فیلدهای جستجوی مناسبی نگاشته می شوند و ن

.ترکیب می شوند

جستجوی پیشرفته

ستجو در جیدر جستجوی پیشرفته امکانات گوناگونی برای انتخاب فیلدهای مورد نظر همچون عنوان مقاله، نام نویسنده، نام ژورنال و تاریخ انتشار برا
.اختیار کاربر قرار می گیرد











سایر پایگاه های 

از دیگر پایگاه ها می توان به پایگاههای ذیل اشاره کرد.

Web of Science با پوشش موضوعی تمام علوم

Re axys با پوشش موضوعی شیمی و علوم وابسته

sci-hub) )ساینس هاپ پوشش موضوعی تمام علوم



سایت های داخلی برای دانلود مقاالت داخلی

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

 مرجع دانش(CIVILICA)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران( iran doc)



پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

مامی رشته ها پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی که نخستین پایگاه استنادی علمی کشور می باشد سایتی رایگان برای دانلود مقاالت ت
بط را دانلود کافیست موضوع موردنظرتان را وارد و مقاالت مرت. برای استفاده از این سایت به ساخت پنل کاربری و عضویت نیاز نیست. است
.  کنید

 خصصی محور اصلی فعالیت این مرکز طبقه بندی و نشر مقاالت علمی و پژوهشی در گروه های ت. آغاز به فعالیت نمود1۳۸۳این پایگاه در سال
. گوناگون می باشد

 و اهداف تأسیس این مرکز آنچنان که در اساسنامه آن آمده است عبارتند از:

ترویج و اشاعه اطالعات علمی❑

گسترش و ارتقاء خدمات اطالع رسانی به محققان❑

های علمی سرعت بخشیدن به کاوش❑

افزایش اثر بخشی تحقیقات در کشور ❑







CIVILICAیا مرجع دانش

CIVILICAیک پایگاه اینترنتی خصوصی است که همایش ها و کنفرانس های داخل کشور را در قالب مقاله نشر می کند.

شودمقاالت این پایگاه، در چهار دسته اصلی علوم فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم سالمت تقسیم بندی می   .

 مرکز دانشگاهی و علمی کشور را فراهم کرده است120سیویلیکا، امکان دسترسی به مقاالت کنفرانس های کشور برای بیش از .

 است« تمام متن»هزار مقاله تخصصی با قابلیت نمایش ۵0همچنین در بردارنده ی بیش از.

 کی و علوم فیزی»آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر، مقاالت کلیه ی رشته های علمی در چهار طبقه بندی اصلی 1۳۸4سیویلیکا، در سال
.را ارائه می نماید« علوم سالمت»و « علوم اجتماعی»و « علوم زیستی»، «مهندسی

ش های تخصصی پایگاه سیویلیکا عضو کنسرسیوم محتوای ملی است و در این کنسرسیوم ملی، تنها تأمین کننده داده های کنفرانس ها و همای
.کشور ایران است







IRAN))پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران DOC

ارزیابیسامانه ایرانداک که به پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران معروف است، سامانه ای است که از سوی وزارت علوم و تحقیقات برای

نوشتندرواقع هر دانشجویی که قصد انجام فعالیت های پژوهشی مانند. امور پژوهشی دانشجویان در جهت حفظ آثار محققان ارائه شده است

 پایان نامه را داشته باشد ابتدا باید به این سایت به نشانیirandoc.ac.ir وارد شده و پس از ثبت نام در آن به ثبت عنوان پایان نامه خود و

گرفتن گزارش میزان همانندی متن پایان نامه با سایر پژوهش ها نماید.

یکی از بهترین امکاناتی که این سایت برای کاربران خود فراهم کرده است، امکان دانلود متن کامل پایان نامه ها است .

ست،یکی از سامانه های پژوهشی وزارت علوم که در جهت جلوگیری از سرقت علمی و حفظ متون پژوهشی محققان و دانشجویان ارائه شده ا

سامانه ایرانداک بوده که خود از بخش های مختلفی در جهت تسهیل امور پژوهشی دانشجویان تشکیل شده است.



امکانات سامانه ایرانداک

 شاهدهرا م... دانشجویان با ورود به این سامانه می توانند عناوین تمامی پایان نامه های منتشر شده دانشگاه های سراسری، آزاد، پیام نور و

کرده و این گونه ذهن خود را برای انتخاب موضوع پایان نامه و یا نگارش مقاله باز کنند  .

 برای دانلود متن کامل پایان نامه های ایرانداک در ابتدا باید سایتirandoc.ac.ir را سرچ کرده و سپس در بخش جست و جو در پایگاه

 ده برایلیست پایان نامه های مرتبط با کلید واژه ثبت ش. کلید واژه مورد نظر خود را تایپ و سرچ نمایید( گنج)اطالعات علمی ایرانداک

شما به نمایش در می آید که با کلیک بر روی هر کدام می توانید آن را دانلود کنید  .

ها با وارد کردن ثبت نام در این سامانه رایگان بوده و تن. برای دانلود متن کامل پایان نامه ها در ابتدا باید در سامانه ایرانداک ثبت نام نمایید
.ایمیل و رمزی به عنوان نام کاربریامکان پذیر است

 پایان نامه از طریق سایت گنج یا همان ایرانداک برای دانشجویان امکان پذیر است۵در هر بازه هفت روزه امکان دسترسی به متن کامل.







با تشکر
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