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ABI/INFORM 

 مدیریت، انسانی، منابع اقتصاد، کامپیوتر، بانكداری، حسابداری،

 ارتباطات دور، راه ارتباطات بودجه، تجارت، مدیریتی، های روش

 ونقل حمل رادیویی،

http://www.proquest.com/en-

US/catalogs/databases/detail/abi

_inform.shtml 

 

AccessMedicine داروسازی و پیراپزشكی پزشكی، علوم 

http://www.accessmedicine.com 

ACM: Association 
for Computing 

Machinery 

 هوش کامپیوتری، های شبكه ریاضیات، در کامپیوتر کاربردهای

 افزار نرم شناسی، زیست در کامپیوتر کاربردهای مصنوعی،

 زبان در کامپیوتر کاربردهای کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر،

 های بانک مدیریت داده، انتقال و ارتباطات سیستم شناسی،

 حسابداری، و اقتصاد و تجارت -کامپیوتر کاربردهای اطالعاتی،

 سیستم نویسی، برنامه کامپیوتری، گرافیک کامپیوتر، معماری

 و کامپیوتر افزار سخت کامپیوتر، امنیت کامپیوتری، های

 .اینترنت

http://www.acm.org 

 

AgeLine 

 شامل ای رشته میان ازدیدگاه سالی میان و سالخوردگی

 سیاست ، شناسی جامعه ، اقتصاد ، شناسی روان موضوعات

 اجتماعی علوم و بهداشت و تجارت ، عمومی

http://www.aarp.org/research/ag

eline/distributors.html 

 
AGRICOLA 

 

 

, جانوری و دام علوم قبیل از وابسته موضوعات و کشاورزی

 زراعت, آبزیان و شیالت, داری جنگل, گیاهی علوم, شناسی حشره

 و غذا, توسعه و آموزش, کشاورزی اقتصاد, زراعی های سیستم و

 زمین و زیستی علوم, انسانی تغذیه

 

http://agricola.nal.usda.gov/ 

 

AGRIS 

 آموزش، برداشت، و کاشت ها، ماهی و آبزیان کشاورزی،

 گیاه جنگلداری، زیست، محیط تغذیه، طبیعی، منابع دامپروری،

 و آب گیاهان، حفاظت گیاهان، ژنتیک دامی، علوم شناسی،

 شناسی جامعه و توسعه و اقتصاد باغبانی، و دامپزشكی خاك،

 . طبیعی منابع و تغذیه علوم ، خانواده اقتصاد ، روستایی

http://www.fao.org/agris 

 

Arts & Humanities 
Citation Index 

 هنرهای زیبا، هنرهای تئاتر، شعر، کالسیک، ادربیات ادبیات،

 تاریخ، دینی، مطالعات فلسفه، معماری، شناسی، باستان نمایشی،

 عامه فرهنگ و شناسی زبان تلویزیون، و رادیو

http://ip-

science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 

http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/abi_inform.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/abi_inform.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/abi_inform.shtml
http://www.accessmedicine.com/
http://www.acm.org/
http://www.aarp.org/research/ageline/distributors.html
http://www.aarp.org/research/ageline/distributors.html
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.fao.org/agris
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
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arXiv 

 در آزاد دسترسی آرشیو

فیزیک حوزه   

 شناسی زیست کامپیوتر، علوم غیرخطی، علوم ریاضیات، فیزیک،

 آمار و

http://www.arxiv.org 

 

 

ASCE Library 
 

 زیربنایی، تأسیسات هیدرولیک، انرژی، ژئوتكنیک، زیست، محیط

 شهری، ریزی برنامه کشی، نقشه نقل، و حمل مدیریت، مواد،

 در محاسبات اقیانوسی، و ساحلی معماری، فضا، هوا آبی، منابع

 .ساز و ساخت مكانیک، مهندسی عمران، مهندسی

 

http://www.ascelibrary.org 
 

Association for 
computing 

machinery(ACM) 
 

 هوش کامپیوتری، های شبكه ریاضیات، در کامپیوتر کاربردهای

 افزار نرم شناسی، زیست در کامپیوتر کاربردهای مصنوعی،

 زبان در کامپیوتر کاربردهای کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر،

 های بانک مدیریت داده، انتقال و ارتباطات سیستم شناسی،

 حسابداری، و اقتصاد و تجارت -کامپیوتر کاربردهای اطالعاتی،

 سیستم نویسی، برنامه کامپیوتری، گرافیک کامپیوتر، معماری

 و کامپیوتر زاراف سخت کامپیوتر، امنیت کامپیوتری، های

 .اینترنت

http://www.acm.org/ 

 

ASME( American 
Society of 

Mechanical 

Engineers) 

اجزای دیگ بخار, در زمینه های  کد و استاندارد 066حدود

آسانسورها, اندازه گیری جریان سیال در مجرای بسته ی آب, 

 ،دستی, اتصاالت و ابزارهای ماشین جرثقیل ها , ابزارهای

 به دسترسی همچنین و متن تمام  عنوان نشریه 12دسترسی به 

انجمن مهندسین  transaction journal نشریه عنوان 16

 پوشش موضوعی مكانیک و موضوعات مرتبط، مكانیک

https://www.asme.org/ 

 

 
 

Best Practice (BP) 

 روزآمد و معتبر اطالعات به را آسان و سریع دسترسی امكان

 درمان و تشخیص منظور به بهداشت متخصصین و پزشكان برای

 شواهد و مدارك جدیدترین و سازد می فراهم ها بیماری

 دهد می ارائه را پزشكی های نظریه و رهنمودها پزشكی،

http://bestpractice.bmj.com/best
practice/welcome.html- 

Biosis Previews 

 فیزیک حیاتی، شیمی فضا،-هوا شناسی زیست ، شناسی زیست

 بهداشت، بیوتكنولوژی، غذایی، صنایع زیست، محیط زیستی،

 شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی، گیاه کشاورزی، ژنتیک،

 ویروس جانورشناسی، شناسی، سم داروشناسی،. شناسی انگل

 . پزشكی و دامپزشكی فیزیولوژی، شناسی،

http://thomsonreuters.com/biosi

s-previews/ 

BMJ Clinical 
Evidence 

، روش درمان 1666موضوع و بالغ بر  066شواهد بالینی بیش از 

تداخل  0666( با systematic reviewsهای منظم ) بازنگری

سؤال بالینی پاسخ داده شده، اصالح و بهبود واسط  076،بالینی

کاربر، هشدارهای سالمت دارویی، پیوند به راهنماهای عملی 

 کلیدی

http://clinicalevidence.bmj.com/x

/index.html 

 

http://www.arxiv.org/
http://www.ascelibrary.org/
http://www.acm.org/
https://www.asme.org/
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html
http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
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BMJ Journals موضوعات بالینی و غیر بالینی 

http://group.bmj.com/products/j

ournals 

CANCERLIT سرطان به مربوط موضوعی های زمینه سایر و پزشكی زیست www.cancer.gov/cancertopics 

CINAHL 

پرستاری،زیست پزشكی، بهداشت، علوم کتابداری، طب مكمل، 

بهداشت، سالمت مرتبط، پیراپزشكی، پزشكی و درمان، 

پایگاه دسترسی به کتابهای مراقبت داروسازی . عالوه بر این این 

های بهداشتی، پرستاری ، خالصه مذاکرات کنفرانسها، 

 استانداردها،نرم افزار آموزشی، مواد دیداری و شنیداری،

http://www.cinahl.com 

 

Civil Engineering 
Database ((CEDB 

 

 شیوه سرد، مناطق ها، پل معماری، مهندسی هوافضا، مهندسی

 مهندسی آموزش، زلزله، مهندسی ساز، و ساخت ای، رایانه های

 قانونی، پزشكی مهندسی زیست، محیط مهندسی مكانیک،

 شناسی، آب ها، بزرگراه مكانیک، ژئو ژئوتكنیک، مهندسی

 مهندسی مواد، مهندسی مدیریت، زهكشی، و آبیاری هیدرولیک،

 ها، آبراهه آبی، منابع شهری، ریزی برنامه نقل، و حمل سازه،

 .اقیانوس و ساحلی مهندسی بنادر،

http://cedb.asce.org/ 

 

civilica 

علوم »مقاالت کلیه رشته های علمی در چهار طبقه بندی اصلی 

علوم »و  «علوم زیستی« »علوم سالمت» «فیزیكی و مهندسی

 «اجتماعی

http://www.civilica.com/ 

ClinicalKey 
 بیمار آموزش راهنماها، دارویی، اطالعات بالینی، های کارآزمایی

 (شواهد بر مبتنی پزشكی)   EBMو

http://www.clinicalkey.com 

 

 

Compendex 
 

 

 مهندسی، – انرژی مهندسی، – شهرها تكنولوژی، مهندسی،

 زیستی، مهندسی مهندسی، – زمین محیطی، مهندسی

 مهندسی کردن، ماشینی مهندسی، – الكترونیک الكترونیک،

 ربات، رایانه، فضا، – هوا مهندسی ای، هسته علوم ای، هسته

 – نور تجهیزات، – الكترونیک کاربردی، فیزیک صنعتی، رباتهای

 مهندسی، – فضا هوانوردی، برق، نوری، تكنولوژی تكنولوژی،

 مهندسی، – شیمی پزشكی، تجهیزات قدرت، جامدات، پالسما،

 شهرسازی، تكنولوژی، – تغذیه پلیمر، پالستیک، سرامیک،

 الكتریكی، ابزارهای محیطی، تكنولوژی سازی، ساختمان

 تكنولوژی، – انرژی ارتباطات قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی

 مدیریت مهندسی،، – صنعت صنعتی، مهندسی نفت، مهندسی

 – اقیانوسها دریایی، مهندسی – دریایی زیر مهندسی، –

 ماشینی مكانیک، مهندسی تكنولوژی – دریا زیر تكنولوژی،

 – متالوژی مهندسی، – معدن نقل، و حمل مهندسی، – کردن

 مواد مهندسی،

 
http://www.engineeringvillage.co

m/home.url?acw= 

 

http://group.bmj.com/products/journals
http://group.bmj.com/products/journals
http://www.cancer.gov/cancertopics
http://www.cinahl.com/
http://cedb.asce.org/
http://www.civilica.com/
http://www.clinicalkey.com/
http://www.engineeringvillage.com/home.url?acw
http://www.engineeringvillage.com/home.url?acw


 

5 
 

CSA ILLUMINA ،دانش مثل وابسته موضوعات و فضا و هوا آیرودینامیک 

 علوم ریاضیات، مواد، علم زیستی، علوم فضایی، علوم هوانوردی،

 .حقوق اجتماعی، علوم اقتصاد، شیمی، فیزیک، کامپیوتر،

http://www.csa.com 

 

Dentistry & Oral 
Sciences Source 

لوازم آرایشی و بهداشتی دندانپزشكی، : پوشش موضوعی

دندانپزشكی، هوشبری دندانپزشكی، بهداشت عمومی 

قانونی، دندانپزشكی، اندودنتیكس، دندانپزشكی پزشكی 

دندانپزشكی عمومی، دندانپزشكی سالمندان، پاتولوژی دهان و 

فک و صورت، رادیولوژی دهان و فک و صورت، جراحی فک و 

صورت، ارتودنسی، دندانپزشكی کودکان، پریودنتیكس، پروتزهای 

، دارای اصطالحنامه تخصصی در حوزه دندانپزشكی …دندانی و

، فهرست منابع( مقاالتامكان جستجوی استنادی )جستجو در 

 پشتیبانی از زبان فارسی، دارای مجموعه تصاویر قابل جستجو

http://www.ebscohost.com/biom

edical-libraries/dentistry-oral-

sciences-source 

DOAJ ها حوزه تمامی 
http://www.doaj.org 

Econlit 

 و تجاری مسائل و ها نظریه مالی، های تئوری اقتصادی، توسعه

 ، کارگری امور ، مدیریت ، بهداشت قبیل از المللی بین و مالی

 دولتی قوانین ، کشاورزی

http://www.econlit.org 
 

http://www.aeaweb.org 

Embase 

 آسیب دندانپزشكی، و بهداشت داروسازی، بالینی، پزشكی

 های بیماری پوستی، های بیماری عمومی، بهداشت شناسی،

 های بیماری ، زایمان و زنان های بیماری گوارش، دستگاه

 خون گردش دستگاه دامپزشكی، داروشناسی، جراحی، ، کودکان

 هسته طب زیستی، فیزیک حیاتی، شیمی ، سرطان ژنتیک، ،

 شناسی، ایمنی شناسی، میكروب روانپزشكی، شناسی، عصب ای،

 پالستیک جراحی

http://www.embase.com 

 

Emerald 

 و توسعه رسانی؛ اطالع مدیریت اقتصاد؛ و حسابرسی حسابداری؛

 ای؛ کتابخانه مدیریت ای؛ کتابخانه های مجموعه مدیریت

 و عملیات مدیریت بازاریابی؛ عرضه؛ زنجیره و تدارکات مدیریت

 کیفیت؛ مدیریت عمومی؛ بخش مدیریت پلیس؛  مدیریت تولید؛

  آموزش؛ ای؛ حرفه توسعه پیگیری ساختمانی؛ محیط آموزش؛

 تغذیه؛ و غذا زیست؛ محیط مدیریت مواد؛ علوم و مهندسی

 منابع مدیریت بهداشت؛ های مراقبت مدیریت عمومی؛ مدیریت

 انسانی

http://www.emeraldinsight.com 

 

ERIC 

 آموزش دبستانی، پیش و ابتدایی آموزش ای، حرفه فنی آموزش

 استثنایی، و معلول کودکان آموزش آموزشی، مدیریت سالمندان،

 مطالعات آوری، فن و اطالعات معلمان، آموزش عالی، آموزش

 . مشاوره اجتماعی،

http://www.eric.ed.gov 

 

F0111 (Faculty of 
0111) 

 بیولوژیكی و پزشكی اطالعات
http://www.f1111.com 

http://www.csa.com/
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/dentistry-oral-sciences-source
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/dentistry-oral-sciences-source
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/dentistry-oral-sciences-source
http://www.doaj.org/
http://www.econlit.org/
http://www.aeaweb.org/
http://www.embase.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.f1000.com/
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First Consult 

جدیدترین رهنمودها و اطالعات روزآمد و مستند در مورد 

را در اختیار پزشكان قرار  ارزیابی، تشخیص و مدیریت بیماران

 می دهد

: Medical Topics که مربوط به موضوعات پزشكی است که

بصورت الفبایی مرتب شده است و با کلیک روی هر حرف می 

توانیم تمام موضوعات پزشكی که با آن حرف شروع می شوند را 

 .آن را جستجو کنیم Searchببینیم و یا در قسمت 

: Differential Diagnoses  که مربوط به تشخیص های

افتراقی است که آن هم بصورت الفبایی بوده که با انتخاب یک 

حرف از حروف موجود می توانیم تمام تشخیص های افتراقی که 

 .با آن حرف شروع می شوند را ببینیم

: Procedures  روش ها و روند ها را به ما نشان می دهد و به

ت و با انتخاب یک حرف روش صورت الفبایی مرتب شده اس

 .هایی که با آن حرف انتخاب می شوند را می توانیم ببینیم

http://www.firstconsult.com/php

/777713334-436/home.html 

 

 

FSTA 
Food Science 
Technology 
Abstracts 

 

 فیزیک، شیمی، زیست تغذیه، غذائی، علوم غذائی، تكنولوژی

 پرورش، – انگور انگور، منزل، اقتصاد – تغذیه مهندسی،

 و اقتصاد شناسی، سم میكروبیولوژی، شیمی، زیستی، تكنولوژی

 کشاورزی صنایع خودکاری، کیفیت، کنترل کارخانجات، تجارت،

 بهداشت کشاورزی، محصوالت بندی بسته کردن، ماشینی –

 خشكبار، و سبزیجات ها، میوه تغذیه، اقتصاد و آمار غذایی،

 سایر و شیر کره، و روغنها چربیها، نان، و غالت حبوبات،

 سایر و ماهی مرغی، تخم تولیدات و مرغ تخم لبنی، های فراورده

 و ادویه غذایی، مواد افزودنیهای طیور،  و دام گوشت آبزیان،

 .مقررات و قوانین – استانداردها چاشنی،

 

http://www.fstadirect.com 

 

GeoRef 
 زمین، مهندسی شیمی، ژئو ژئوفیزیک،: شامل شناسی زمین

 شناسی اقیانوس هیدرولوژی، زیست، محیط

http://www.agiweb.org/georef/ 

 

 

 

Global Health 
 

 زیستی علوم و داروشناسی بالینی، پزشكی: عمومی موضوعات

 بهداشت شناسی، عفونی،سم بیماریهای: اختصاصی موضوعات

 جایگزین، رفتاری،طب ،علوم فیزیولوژی مسری، امراض و عمومی

 پایه بر پزشكی غذایی، رژیم و تغذیه علم غذا، علوم و تكنولوژی

 سالمت ، حرفه و زیست محیط پزشكی بیولوژی، میكرو شواهد،

 شناسی ایمن و زنان

http://www.cabdirect.org 
 

 

http://www.firstconsult.com/php/433407726-629/home.html
http://www.firstconsult.com/php/433407726-629/home.html
http://www.fstadirect.com/
http://www.agiweb.org/georef/
http://www.cabdirect.org/
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Green file 

تغییر آب و هوای جهانی، ساختمان سازی  ی:پوشش موضوع

، کشاورزی پایدارسبز، آلودگی، بازیافت، انرژی های تجدید پذیر، 

ارتباطات بین محیط زیست و انواع مختلف رشته هایی مانند 

 کشاورزی، آموزش و پرورش، حقوق، بهداشت و تكنولوژی

http://www.ebscohost.com/ 

academic/greenfile 

 

Health Business 
Full TEXT 

امور مالی، مدیریت تجهیزات بهداشت و  :ش موضوعیپوش

 درمان، مقررات بهداشت و درمان، بازاریابی، تأمین نیرو

http://www.ebscohost.com/biom

edical-libraries/health-business-

fulltext 

 

Healthtube 
 تخصصی و جامع بانک)

سالمت( فیلم ) 

 سالمت خانواده، تنظیم روان، بهداشت ورزش، سالم، تغذیه

 ، واگیر بیماریهای دخانیات، کودکان، و نوزادان سالمت مادران،

 اورژانس غیرواگیر، بیماریهای

http://www.healthtube.ir 

 

HeinOnline 
 حقوق

home.heinonline.org 

ICONDA 
International 
Construction 

Database 

 سازی، ساختمان معماری، ، ریزی برنامه و طراحی شهرسازی،

 مسكونی، و تجاری و صنعتی ساز و ساخت سازه، مهندسی

 تجهیزات ساختمانی، های طرح تونل، پل، شهری، مهندسی

 و محافظت های تكنیک خاك، ،مكانیک ها برج ساختمانی،

 . نگهداری

http://www.irb.fraunhofer.de/ico
nda/login/ICONDA/iconda-start-

info.jsp 
 

IEEE ندسی پزشكی، مهندسی کامپیوترمهندسی برق، مه 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/ 

periodicals.jsp 

 

IET(Institution of 
electrical 

Engineers) 

زمینه های برق، الكترونیک، کامپیوتر، مهندسی ساخت و تولید 

 استانداردهای کیفی و کمی و چاپ و نشر منابع اطالعاتیو تهیه 

http://www.theiet.org/ 

 

Images.MD 
هزار تصویر را با کیفیت عالی و در تمامی حوزه های علوم  76

 پزشكی

http://www.images.md 

http://www.springerimages.com/

imagesMD 

IMBD(Internet 
Movie Database) 

های تلویزیونی،  ها، بازیگران، مجموعه بانک اطالعات فیلم

و   Direct - To - Video     های ویدئویی، محصوالت بازی

هزار  408اطالعات بیش از یک میلیون و ، های ویدیویی  برنامه

میلیون و یک صد هزار زندگینامه از  8حدود  ،عنوان فیلم

 های سینمایی و تلویزیونی جهان شخصیت

http://www.imdb.com/ 

 

http://www.ebscohost.com/%20academic/greenfile
http://www.ebscohost.com/%20academic/greenfile
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/health-business-fulltext
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/health-business-fulltext
http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/health-business-fulltext
http://www.healthtube.ir/
http://home.heinonline.org/
http://home.heinonline.org/
http://www.irb.fraunhofer.de/iconda/login/ICONDA/iconda-start-info.jsp
http://www.irb.fraunhofer.de/iconda/login/ICONDA/iconda-start-info.jsp
http://www.irb.fraunhofer.de/iconda/login/ICONDA/iconda-start-info.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/%20periodicals.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/%20periodicals.jsp
http://www.theiet.org/
http://www.images.md/
http://www.images.md/
http://www.springerimages.com/imagesMD
http://www.springerimages.com/imagesMD
http://www.imdb.com/
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INSPEC 

 ارتباطات، مصنوعی، هوش مخابرات، کنترل، برق، مهندسی

 نجوم، ای، هسته انرژی فیزیک، انرژی، رایانه، دور، راه ارتباطات

 تكنولوژی و ها شبكه نوری، ابزارهای ها، ابررسانه ها، هدی

 . اطالعات

http://www.theiet.org/resources

/inspec 

http://inspecdirect.theiet.org 

International 
Nuclear 

Information 
System 

 

 آالت ابزار و راکتورها ای، هسته سوخت ای، هسته انرژی

 هسته فیزیک زیستی، علوم مهندسی، تكنولوژی و علوم مربوطه،

 و زمین علوم ای، هسته حقوق و اقتصاد ایمنی، و کنترل ای،

 شیمی رادیو

 

http://www.iaea.org/inis 

IOP 
Institute of physics 

publishing 

 و ای حرفه استانداردهای فیزیک، الكترونیكی و علمی انتشار

 آموزشی علمی، های کنفرانس ای، حرفه های گواهینامه اعطای

 فیزیک

http://www.iop.org 

http://www.iopscience.iop.org 

IranMedex 
 ایرانی مجالت در 2002 سال از بعد شده چاپ مقاالت کلیه

 مرتبط های حوزه و پزشكی علوم حوزه

http://www.iranmedex. com 

 

ISC: Islamic World 
Science Citation 

Center 

 رشته های مختلف موضوعی به زبانهای ملی کشورهای اسالمی

http://www.isc.gov.ir 

 

ISI Web of Science انسانی علوم و اجتماعی علوم علوم، استنادی های پایگاه 

http://www.apps.webofknowledg

e.com 

http://www.wokinfo.com 

JSTOR 

 گیاه شناسی، زیست علوم های زمینه در مستند نشریات

 ایمنی شناسی، زیست تكامل شناسی، بوم نباتات، شناسی،

 شناسی جانور و شناسی پرنده شناسی،

http://www.jstor.org/about/lifesc

i.list.html 

 

 
LISA 

Library and 
Information 

Science Abstracts 

 

 و ساختمان منابع، ، بازیابی و ذخیره رسانی، اطالع کتابداری،

 های پایگاه اطالعات، انتقال فنی، خدمات ها، رسانه تجهیزات،

 . اطالعات تكنولوژی و ارتباطات اطالعاتی،

http://www.csa.com/factsheets/li

sa-set-c.php 

LISTA 
Library, 

Information 
Science & 

Technology 
Abstract 

 

 شامل:  IT تمامی زمینه های کتابداری و مدیریت و

کتابسنجی، فهرستنویسی، رده بندی، مدیریت اطالعات، 

آنالین اطالعات، موتورهای جستجو،  کتابداری، و بازیابی

 الكترونیكی ارتباطات علمی، صنعت اطالعات، انتشارات

http://www.ebscohost.com/acad

emic/library-information-science-

technology-abstracts-lista 

http://www.theiet.org/resources/inspec
http://www.theiet.org/resources/inspec
http://inspecdirect.theiet.org/
http://www.iaea.org/inis
http://www.iop.org/
http://www.iopscience.iop.org/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.wokinfo.com/
http://www.jstor.org/about/lifesci.list.html
http://www.jstor.org/about/lifesci.list.html
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista
http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista
http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista
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Medtube 
 و جامع بانک) 

پزشکی( فیلم تخصصی  

 مری اندوسكوپی نفرولوژی، و ارولوژی ارتوپدی، جراحی، آموزش

 توسط قرنیه قوز بیماری جراحی پاتولوژی، عشر، اثنی معده

 چشم سیاه، آب و مروارید آب همزمان جراحی ای، الیه پیوند

 حنجره، subglottis منطقه به چسبیده زالوی ریه، پزشكی،

 کولونوسكوپی معرفی

http://www.medtube.ir 

 

MLA International 
Bibliography 

 و تطبیقی و توصیفی و تئوری شناسی زبان ، زبان فولكلور،

 ، التین آمریكای و افریقایی آسیایی، اروپایی، ادبیات ، تاریخی

 نئوالنین و وسطی قرون

http://www.mla.org/bibliography 

 

Mosby's Nursing 
Consult 

اخبار جاری، اطالعات دارویی، مهارت های  :پوشش موضوعی

بالینی، آموزش بیمار، محتوای مبتنی بر شواهد، مجالت 

عنوان  06،تخصصی، مراقبت های بالینی، کتاب های مرجع

اطالعات دارویی برگرفته ،clinics عنوان1،عنوان مجله 11،کتاب

 Patient بیش از، اخبار روزآمد ،Gold standard شده از

education 4666 برگرفته از منبع Mckesson ، Current 

practice که شامل clinical updates 18  در مورد مراقبت

 clinical های بیماران توسط پرستاران است که هر ماه دو

updates به آن اضافه می شود 

http://www.nursingconsult.com/

nursing/index 

 

NTIS Bibliographic 
Database 

 علوم. بیولوژی پزشكی، مهندسی مواد، علم شهرسازی، مهندسی

 رسانی اطالع و کتابداری علوم مدیریت، نقل، و حمل نظامی،

 و ساختمان پایه، علوم اجتماعی، رفتارهای غذا، و کشاورزی

 .بهداشتی های برنامه و انرژی ، اقتصاد و تجارت مسكن،

http://www.ntis.gov 

http://www.ntis.gov/search/inde

x.aspx#as 

 

OTseeker 
 

 ارزیابی اطالعاتی پایگاه

 شواهد سیستماتیک

 -کاردرمانی

Occupational 
Therapy Systematic 

Evaluation of 
Evidence 

 بررسی 1681 از هایی چكیده برگیرنده در اطالعاتی پایگاه

 با مرتبط تصادفی شده کنترل کارآزمایی 0028 و سیستماتیک

 رتبه و ارزیابی نقادانه طور به ها کارآزمایی. است کاردرمانی

 قابلیت و اعتبار که کنند کمک کاربران به تا اند شده بندی

 کمک کاربران به ها بندی رتبه این. نمایند بررسی را آنها تفسیر

 برای ها کارآزمایی سودمندی و کیفیت مورد در که کرد خواهد

 .کنند قضاوت بالینی مداخالت رسانی اطالع

http://www.otseeker.com/ 

 

Path Consult 

 باکیفیت عالی تصویر 0666بیش از 

 نوع تشخیص پایه و نیز زیر گروه های هرکدام   406

تشخیص را  0ابزار قدرتمند تشخیص که امكان می دهد حداکثر 

 در کنارهم با هم مقایسه کنید

 اطالعات جاری، واضح و موجز

 ارائه محتوایی از منابع معتبر پیشگام در هر حوزه، شامل

Rosai،McKeeو ، Fletcher 

http://www.pathconsultddx.com 

 

http://www.medtube.ir/
http://www.medtube.ir/
http://www.mla.org/bibliography
http://www.nursingconsult.com/nursing/index
http://www.nursingconsult.com/nursing/index
http://www.ntis.gov/
http://www.ntis.gov/search/index.aspx#as
http://www.ntis.gov/search/index.aspx#as
http://www.otseeker.com/
http://www.pathconsultddx.com/
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قسمتهای مختلف و  سازمان یافته و قابل دستیابی از طریق اعضا

 سیستم بدن

PEDro 
 فیزیوتراپی شواهد

(Physiotherapy 

Evidence Database) 

 های کارآزمایی 18،666 از بیش از رایگان اطالعاتی پایگاه یک

 در بالینی عملی راهنماهای و سیستماتیک های بررسی تصادفی،

 است. فیزیوتراپی زمینه

 فرانسوی، آلمانی، پرتغالی، انگلیسی، زبان 9 به پایگاه این

 است. دسترس در ای کره و ژاپنی چینی، ایتالیایی، اسپانیایی،

http://www.pedro.org.au/ 

 

ProQuest 

اطالعات کتابشناختی و چكیده بیش از دو میلیون پایان نامه ی 

آمریكای شمالی ( در  "دانشگاه جهان ) غالبا 2666 ی ازدانشجوی

بانک اطالعاتی میكرو  ،مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دامنه موضوعی هنر و علوم انسانی، تجارت و صنعت، ،فیلم

کامپیوتر و اینترنت، اقتصاد و بازرگانی، آموزش و پرورش، علوم 

محیطی، بهداشت، فرهنگ و آداب و رسوم، سیاست، دولت و 

قانون، علوم پایه و ریاضیات، امور اجتماعی، علوم ورزش و 

و خالصه  می باشد تمامی متون به همراه عكس ،سرگرمی

 .ه استمقاالت به زبان های غیر انگلیسی هم ارائه گردید

 

https://www.proquest.com/en-

US/ 

 

PsycBITE 

 درمان و رفتاری شناختی، مطالعات که است اطالعاتی پایگاه

 یک عنوان به داده رخ مسائل و روانی مشكالت برای دیگر های

 این. کند می فهرست را ABI)) مغز در اکتسابی اختالل از نتیجه

 بندی رتبه خود شناختی روش کیفیت لحاظ از مطالعات

 می ارزیابی علمی های دیدگاه مختلف های جنبه از و میشوند،

 .شوند

http://www.psycbite.com/ 
 

PsycINFO 

 های نظام شناسی، عصب سنجی، روان روانپزشكی، روانشناسی،

 اجتماعی، آثار و فرآیندها اجتماعی، علوم شخصیت، ارتباطی،

 پزشكی و شناسی جرم

http://www.apa.org/pubs/databa

ses/psycinfo/index.aspx 

 

Qpat/Orbit 

در شده  المللی ثبت ترین بانک اطالعات اختراعات بین قوی

میلیون سند اختراع از  76دسترسی به متن کامل بیش از ، دنیا

وجود ابزارهای مفید و منحصر به فرد برای جستجوی ، کشور 90

امكان آنالیز پتنت و شناسایی ، المللی کارآمد اختراعات بین

امكان جستجوی پیشرفته ، فعاالن و رقبای عرصه فناوری در دنیا

ارزیابی اختراعات، ارائه خدمات المللی با هدف  اختراعات بین

 آموزشی و پشتیبانی مناسب به مشترکان پایگاه

http://www.orbit.com/ 

 

Royal Society 
Publishing 

مجموعه ژورنال هایی در زمینه های فیزیک، ریاضی، مهندسی و 

 علوم زیستی و...

http://royalsocietypublishing. 

org/ 

http://www.pedro.org.au/
https://www.proquest.com/en-US/
https://www.proquest.com/en-US/
http://www.psycbite.com/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.orbit.com/
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SAGE Journals 

شناسی و  علوم رفتاری، علوم تغذیه مردم: پوشش موضوعی

شناسی، ادبیات،  شناسی، مطالعات قومی و نژادی، زبان باستان

موسیقی، فلسفه، مدیریت و بازرگانی، ارتباطات و رسانه، 

مطالعات درمانی و مشاوره، جرم شناسی و حقوق جنایی،  روان

فرهنگی، اقتصاد و توسعه، علوم تربیتی و آموزش، مهندسی، 

علوم محیطی، مطالعات خانواده، علوم جنسیتی،جغرافیا و علوم 

محیطی، علوم پزشكی پایه، پزشكی کلینیكال، 

معلولیت،پرستاری، موضوعات مختلف پزشكی، مطالعات 

اجتماعی در خصوص سالمت،تاریخ، خشونت و رفتارهای پر 

کاوی و  الملل، روان علم مواد، علوم سیاسی و روابط بین خطر،

شناسی، روش تحقیق، خدمات اجتماعی و  تحلیل روانی، روان

سیاست اجتماعی، جامعه شناسی، آمار، الهیات و علوم دینی، 

 کارگزینی و منابع انسانی

ine.sagepub.comhttp://www.onl 

 

ScienceDirect 

 بیوشیمی، انسانی، علوم و هنرها زیستی، علوم و کشاورزی

 حسابداری، و مدیریت تجارت، مولكولی، شناسی زیست و ژنتیک

 Decision) گیری تصمیم علوم شیمی، و شیمی مهندسی

Sciences)، اقتصاد و اقتصاد ای، سیاره علوم و شناسی زمین 

 شناسی زیست،ایمنی محیط مهندسی انرژی، مالی، امور سنجی،

 دندانپزشكی، و پزشكی ریاضیات، و مواد علوم میكروبیولوژی، و

 علوم و شناسی سم فارماکولوژی، پرستاری، اعصاب، علوم

 اجتماعی، علوم و روانشناسی شناسی، ستاره و فیزیک دارویی،

 .دامی علوم و دامپزشكی

 

http://www.sciencedirect.com 

SciFinder پزشكی و زیست دارویی و شیمی های چكیده 
http://scifinder.cas.org 

Scirus 

میلیون  216میلیون صفحه علمی، عبارت از  200بیش از 

میلیون رکورد از منابعی از قبیل:  27صفحه وب همچنین 
Science Direct، MEDLINE on Biomed Net، Beilstein 

on ChemWeb، US Patent Office، Mathematics 
Preprint Server، Chemistry Preprint Server، E-Print 

ArXiv، CogPrints و NASA میلیون  80: ، را پوشش می دهد

میلیون سایت  0/0سایت سازمانی،  4/28سایت آموزشی،

http://www.scirus.com/ 

 

http://www.online.sagepub.com/
http://www.online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://scifinder.cas.org/
http://www.scirus.com/
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میلیون  7/8میلیون سایت تجاری و  24دانشگاههای انگلستان، 

صفحه خانگی دانشمندان، مواد اطالعاتی قبل از  سایت دولتی،

چاپ، پروانه های ثبت اختراع، گنجینه سازمانی و اطالعات وب 

که توسط   esp@cenمقاالت موجود در بانک اطالعاتی ،سایت

گرد آوری شده است را  European patent officeموسسه 

مورد جستجو قرار داده و در پاسخ به جستجوی کلید واژه مورد 

 نظر کاربر فهرستی نایاب را به او معرفی می کند

Scitation فیزیک، ریاضی، عمران 
http://scitation.aip.org 

SCOPUS 

 8666مجله مرور شده و معتبر از  29666بیش از  دسترسی به

 066مجله دسترسی آزاد و  2666بیش از  ،ناشر برگزیده جهان

میلیون چكیده  16همچنین بیش از  ،خالصه مقاله کنفرانس

میلیون صفحه  170سایت قابلیت دسترسی به بیش از  ،مقاله

گسترده ترین ، میلیون اطالعات مرتبط به ثبت اختراع 12وب و 

پوشش های موجود علمی، فنی، پزشكی، علوم اجتماعی و 

 ادبیات، هنر و علوم انسانی

http://www.scopus.com/ 

 

 
SIAM Journals 

(Society of 
Industrial and 

Applied 

Mathematics)  

موضوعاتی از قبیل اخبار ، متون بازنگری شده توسط متخصصین 

عنوان ژورنال بازبینی شده و  20آن، ، تئوری احتماالت و کاربرد

ریاضی و  ، مجله، کتاب و ... در زمینه علوممورد تایید متخصصین

 گرایشهای مرتبط

 

http://epubs.siam.org/ 

 

(SID) 
 علمی اطالعات مرکز

دانشگاهی جهاد  

  

 مهندسی، و فنی پزشكی، پایه، علوم: مختلف های حوزه مقاالت

 هنر و کشاورزی اجتماعی، و انسانی علوم

http://www.sid.ir 

 

Sociological 
Abstracts 

 های بررسی ارتباطات، توسعه رفتارشناسی، شناسی، انسان

 مطالعات اجتماعی، اقشار مطالعه خانواده، و ازدواج محیطی،

 روانپزشكی، خانوادگی، های بررسی خشونت، شهرنشینی،

 مشكالت عمومی، بهداشت شناسی، جامعه روانشناسی،

 .بهزیستی اجتماعی،

http://www.csa.com/factsheets/s

ocioabs-set-c.php 

 

Sport Discus 

 پزشكی، های ورزش ، فیزیولوژی ، مكانیک زیست ، ورزش علوم

 روانشناسی، و بهداشت ، ورزشی طب ، مربیگری و آموزش

 . اندام پرورش و جسمانی های آموزش

http://www.ebscohost.com/acad

emic/sportdiscus-with-full-text 

springerLink 

 علوم زیست، محیط و شناسی زمین ومواد، شیمی علوم

 حقوق، و شناسی جامعه و انسانی علوم پزشكی، کامپیوتر،

 و بازرگانی شناسی، ستاره و فیزیک آمار، و ریاضیات مهندسی،

 پزشكی علوم رفتاری، علوم هنر، و طراحی و معماری اقتصاد،

 وب طراحی و پیشرفته محاسبات حیاتی، و زیستی

 

http://www.springerlink.com 
 

http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/home.hts
http://www.european-patent-office.org/
http://scitation.aip.org/
http://www.scopus.com/
http://epubs.siam.org/
http://www.sid.ir/
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text
http://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text
http://www.springerlink.com/
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The Philosopher's 
Index 

 متافیزیک، منطق، اخالق، شناسی، معرفت شناسی، زیبایی

 مذهب، سیاسی، علوم زبان، آموزش، فلسفه، مختلف دروس

 . شناسی جامعه و علوم شناسی، باستان

-http://philindex.org/searching
online 

 

 

Thieme Medical 
Publishers 

 داروسازی، و پیراپزشكی پزشكی، علوم
https://www.thieme-

connect.com/ejournals/journals 

TOXLINE 

 زائد مواد ، زیست محیط ، اعتیادآور مواد داروها، ، شناسی سم

 هوا، آلودگی بهداشتی، علوم ، مراقبت و بهداشت ، خطرناك

 زا واکنش داروهای مضرات

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/htmlgen?TOXLINE 

 

Trip 
 

 کاربران به تا شده طراحی که است بالینی جستجوی موتور یک

با  تحقیقاتی شواهد آسانی به و سرعت به که بدهد را امكان این

 و کرده پیدا مراقبت یا و عمل از پشتیبانی برای را باال کیفیت

 درمان پرستاری، پزشكی،: موضوعی پوشش .کنند استفاده

 توانبخشی.

http://www.tripdatabase.com/ 

 

MathSciNet 
 المللی بین اطالعاتی پایگاه یک و آمار کامپیوتر، علوم ریاضیات،

 وابسته موضوعات و محض و کاربردی ریاضیات زمینه در مهم

http://www.ams.org/mathscinet 

MEDLIB فارسی پزشكی مقاالت وجوی جست موتور 
http://www.medlib.ir 

MD Consult 
 بهداشتی و پزشكی اطالعاتی عمده منابع

 

http://www.mdconsult.com 

 
Microsoft 

Academic Search 

 

میلیون  29میلیون مطلب را از بیش از  00یش از نمایه سازی ب

محدود سازی نتایج  ،هابصری سازی جستجو، محقق و نویسنده

 به محتوای آکادمیک جستجوی

 

http://academic.research.micros

oft.com/ 

 

Mosby's Nursing 
Skills 

 یک که پرستاری مرجع روشهای و مهارتها پیوسته سیستم

 پرستاری اطالعات برای جهانی راهنمای

http://confidenceconnected.com

/products/mosbys_nursing_skills 

 

NTIS Bibliographic 
Database 

 

 علوم. بیولوژی پزشكی، مهندسی مواد، علم شهرسازی، مهندسی

 رسانی اطالع و کتابداری علوم مدیریت، نقل، و حمل نظامی،

 و ساختمان پایه، علوم اجتماعی، رفتارهای غذا، و کشاورزی

 .بهداشتی های برنامه و انرژی ، اقتصاد و تجارت مسكن،

http://www.ntis.gov/products/nti
sdb.aspx 

 

ProQuest 

 اقتصاد اینترنت، و کامپیوتر صنعت، و تجارت انسانی، علوم و هنر

 و فرهنگ بهداشت، محیطی، علوم پرورش، و آموزش بازرگانی، و

 امور ریاضیات، و پایه علوم قانون، و دولت سیاست، رسوم، و آداب

www.proquest.com 

 

http://philindex.org/searching-online
http://philindex.org/searching-online
https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals
https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE
http://www.tripdatabase.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.medlib.ir/
http://www.mdconsult.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://confidenceconnected.com/products/mosbys_nursing_skills
http://confidenceconnected.com/products/mosbys_nursing_skills
http://www.ntis.gov/products/ntisdb.aspx
http://www.ntis.gov/products/ntisdb.aspx
http://www.proquest.com/
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 سرگرمی و ورزش علوم اجتماعی،

UpToDate 

 بیماری سرطان، شناسی، خون کبد، و گوارش اعصاب، کلیه،

 اطفال، شناسی، ایمنی و ها حساسیت ریه، عفونی، های

 قلب ریز، درون غدد زنان، بهداشت و زایمان و زنان روماتولوژی،

 بزرگساالن اولیه های مراقبت اورژانس، و خانواده طب عروق، و

mhttp://www.uptodate.co 

 

Vet Med Resource 

میلیون پیشینه کتابشناختی )جمع آوری شده  2شامل بیش از 

مورد از متن کامل منابع و  CAB Abstracts)  ،20،666 از پایگاه

نشریه نمایه شده به اضافه کتاب ها، گزارشات و  0666، اسناد

، برگه CAB Reviews مورد از مقاالت 78بیش از ، کنفرانس ها

های اطالعات بیماری ها و پاتوژن هایی از خوك ها، طیور و دام 

 CABها، بانک اطالعاتی کتابشناختی شامل رکوردهایی از 

Abstracts  متن دوره روزآمدسازی هفتگی است، 2971از سال ،

کامل مدارك در دسترس شامل مقاالت کنفرانس، مقاالت 

زیر را در اختیار کاربران می  مجالت و بولتن ها، از جمله موارد

 :گذارد

 Acta Veterinaria Scandinavica 
 Journal of Veterinary) مجله بهداشت عمومی دامپزشكی -

Public Health) 
 Veterinary Practitioner 

مجموعه مقاالت کنگره جهانی انجمن جهانی دامپزشكی  

عه مجمو حیوانات کوچک،کنفرانس دامپزشكی آمریكای شمالی،

مقاالت کنفرانس های انجمن دامپزشكی انتاریو آخرین به روز 

رسانی اخبار، اخبار مقاالت تحت پوشش موضوعات فعلی و 

عكس،  1666که شامل بیش از  CAB Reviewsتقویم رویدادها 

پایگاه اطالعاتی دارو، واژه نامه، ماژول ایمنی مواد غذایی، کلید 

ز مباحث سالمت و های شناسایی انگل ها، و پوشش دقیق ا

بیهوشی، آناتومی، رفتار حیوانات،  :پوشش موضوعی تولید است،

رفاه حیوانات، بیماری های باکتریایی، هماتولوژی، کشاورزی، 

ایمنی شناسی، بازرسی گوشت، بیماری های متابولیک،انگل 

شناسی،داروشناسی،فیزیولوژی، پرتونگاری،سالخی، عمل 

ویروسی، تاریخچه جراحی، زهر شناسی، بیماری های 

 دامپزشكی، زئونوزها

اسب و امثال آن )االغ، قاطر(، گاو و  حیوانات تحت پوشش:

)گاومیش(، گوسفند، بز،  سایر نشخوارکنندگان بزرگ

خوك ها،  ،(شتر بی کوهان امریكای جنوبی، شترشترسانان)

)مرغ، اردك، غاز، بوقلمون(، حیوانات خانگی )گربه، سگ،  طیور

(، حیوانات آزمایشگاهی، حیوانات وحشی، exoticsخرگوش، 

http://www.cabi.org/ 

vetmedresource/ 

 

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.cabi.org/%20vetmedresource/
http://www.cabi.org/%20vetmedresource/
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 حیوانات شكارچی

Wiley Online 
Library 

 تربیت، و تعلیم زمین، و محیطی علوم شیمی، اقتصاد، و بازرگانی

 کامپیوتر، و رسانی اطالع اجتماعی، و انسانی علوم مهندسی،

 و پزشكی آمار، و زیستی،ریاضیات علوم شناسی، جرم و حقوق

 روانشناسی و مواد، علوم پلیمر، نجوم، و فیزیک ، دامپزشكی

http://www.onlinelibrary.wiley.c

om 

 
 

Wilson Humanities 
Abstracts & Full 

Text 

 تاریخ ادیان، مطالعات فلسفه، ، عكاسی ، فیلم موسیقی، هنر،

 جهان ادبیات جهان،

 

http://www.ebscohost.com/acad

emic/humanities-full-text 

Wolfram Alpha 

، پوشش موضوعی پاسخگوییموتور دانش محاسباتی یا موتور 

ریاضیات، فیزیک، شیمی، نجوم، مهندسی، مواد، آمار و آنالیز 

داده ها، علوم زیستی، علوم محاسباتی، واژگان و زبان شناسی، 

اشخاص و تاریخ، فرهنگ و رسانه، هنر و طراحی، موسیقی، مكان 

ها و جغرافیا، علوم زمین، آب و هواشناسی، حمل و نقل، واحدها 

ها، تاریخ ها و زمان ها، پول و اقتصاد، داده های  و مقیاس

اقتصادی اجتماعی، سالمت و پزشكی، تغذیه، فروشگاه، جهان 

تكنولوژیكی، وب و سیستم های کامپیوتری، آموزش، سازمان ها، 

تجزیه و تحلیل زبان  ،ورزش ها و بازی ها، شگفتی ها و غیره

حوزه  2666از شناختی )انواع جدیدی از الگوریتم ها برای بیش 

 و دامنه(

تریلیون قطعه از داده ها از  26داده های گردآوری شده )بیش از 

 منابع اولیه با به روزرسانی مداوم(

انواع از الگوریتم ها و  0،666محاسبات دینامیكی و پویا )بیش از 

 معادالت(

انواع خروجی  0،666ارائه محاسبه شده و کامپیوتری )بیش از 

 بصری و جدولی(

http://www.wolframalpha.com/ 

 

Wiley Online 
Library 

 تربیت، و تعلیم زمین، و محیطی علوم شیمی، اقتصاد، و بازرگانی

 کامپیوتر، و رسانی اطالع اجتماعی، و انسانی علوم مهندسی،

 و پزشكی آمار، و زیستی،ریاضیات علوم شناسی، جرم و حقوق

 روانشناسی و مواد علوم پلیمر، نجوم، و فیزیک ، دامپزشكی

http://onlinelibrary.wiley. com 

 

 

http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.ebscohost.com/academic/humanities-full-text
http://www.ebscohost.com/academic/humanities-full-text
http://www.wolframalpha.com/
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 منابع:

 پورتال معرفی پایگاه های اطالعاتی

 .2044تهران: سمت، جعفر نژاد، آتش. آشنایی با بانک های اطالعاتی. 

 

 

http://databases-portal.mihanblog.com/
http://databases-portal.mihanblog.com/

