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Librarian Pro Tools

ر دکتابداران بهبود کارایی وسیعی از ابزار کاربرای طیف :  مقدمه
از دار این ابزار کمک میکند تا یک کتاب. استشده طراحی کتابخانه ها  

رین کاربران را در سریعتخالص شوند ونیازهای انجام کارهای تکراری 
.زمان ممکن و به بهترین نحو پاسخگو باشد

استفاده می شود؛ در « وسیله»گاهی به جای کلمه ی « ابزار»کلمه ی 
معادل « وسیله»است و  «tool»معادل با کلمه ی « ابزار»حالیکه 
.  است «mean»کلمه ی 

کاری را تسهیل  می کند یا انجام آن را سرعت می بخشد یا یکابزار 
می توان ابزار را مهم ترین کارکردهای . فضای جدیدی را باز می کند

؛ یعنی  همان چیزهایی دانست که به خاطرش طراحی و تولید شده اند
. «توانمندسازی»و « تسهیل گری»

ی را می توان هدایت گریکی از کارکردهای بسیار مهم ابزارها، البته 
.نامید



آشنایی با ابزار وب

ابزارهایی که امکان ایجاد محتوای اطالعات در قالبهای -
ا، مطلوب کاربران را فراهم میکنند؛ مانند وبالگها و ویکی ه

مکان ابزارهایی که از اشتراک اطالعات پشتیبانی میکنند و ا-
بکه های ارتباطات پیوسته بین کاربران را فراهم میکند؛ مانند ش

IM (Message Immediate(اجتماعی و 

ابزارهایی که از انتشار و توزیع اطالعات روزآمد و اطالع -
و  Newsfeed ،RSSرسانی کتابخانه ها پشتیبانی میکنند؛ مانند 

Podcasts



Reference and researchآشنایی با ابزار

RefWorksاه یک ابزار آنالین است ، به این معنی که پایگ

داده منابع شما از هر مکانی که دسترسی به وب دارید در
.  دسترس شما است



camtasiaچیست؟

ار این نرم افزار برای فیلم برداری از صفحه است و دارای ادیتوری بسی
.پیشرفته است

:ویژگی های این نرم افزار

بک استفاده از وبکم و حذفجزئی ،قابلیت ضبط صفحه به صورت کلی و 
نرم افزار چندین نوار دارد و همزمان می توانید چند الیه را گراند ،ادیتور 

فلش ،متحرک از جمله دهید ،تصاویر روی هم نمایش 

،(نکنیدالبته جلوه ی ویژه فیلم سینمایی را تصور)های ویژهضبط صدا ،جلوه 

ی از تصویر ،تار کردن بخشمتن و اشکال در نویس ،گذاشتن گذاشتن زیر 
صفحه



LibGuidesچیست؟

است سیستم مدیریت محتوا و به اشتراک گذاری اطالعاتیک 

این . که به طور خاص برای کتابخانه ها طراحی شده است

لی و پلتفرم امکان پیمایش آسان و راهنمایی در مورد منابع اص

ی مرتبط در یک زمینه ، کالس یا تکلیف خاص را فراهم م
کند



چیست؟ Screencastاسکرین کست یا 

ز به ویدیویی گفته می شود که ا (Screencast)اسکرین کست 

ن از اسکری. محتوای صفحه نمایش یک رایانه تهیه می شود

راهنمای یک نرم افزار و ایجاد می توان درتهیه کست ها 
.استفاده کرد دوره های آموزشی 



Archives and preservation

نده دانش فنون اسکن و قالبهای پرو: بایگانی و نگهداری•

انیبایگهای مدیریت خودکار مجموعه های دیجیتال،سیستم 

آنو استفاده از  XMLدانش در مورد طرح های •

MARCدانش فرمت  .•

ه اطالعات دقیقاً مشابهی را برای دست Snapshotگزارش •

. های فناوری های نوظهور فراهم می کند



XMLابزار

انی یا همان زبان نشانه گذاری گسترش پذیر، زب XMLفایل •

کی است که چارچوب کلی نشانه گذاری متن های الکترونی
هم برای  XMLبه گونه ای که زبان . را مشخص میکند

. انسانها و هم برای سیستم ها به راحتی خوانده می شود
نسخه تغییر یافته از زبان برنامه نویسی XMLزبان 

HTML گی می باشد که با این هدف ساخته شده است که ساد

را در هم آمیخته و با استفاده  SGMLو زبان  HTMLزبان 

از اینها یک زبان قدرتمند و بسیار عالی را ایجاد کند



Snapshot چیست

ام این یک نقطه منطقی در تصویر زمان از یک حجم دیگر به ن
کپی فیزیکی داده ها است ، اما ، Snapshot. یک حجم پایه است

به . یدمی توانید خیلی سریعتر از نسخه فیزیکی آن را ایجاد کن
یک  Snapshotدر اصل یک . فضای دیسک کمتری احتیاج دارد

عکس های . تصویر زمانی مهم از آن حجم را ارائه می دهد
ع و اخیر فوری با ارائه چندین نسخه بایگانی شده برای ترمیم سری

.  شود، باعث تقویت روند تهیه نسخه پشتیبان به حجم عکس می
خدمات ارائه دهنده بازیابی فاجعه را به شما  Snapshotفناوری 

عکس های فوری . می دهد تا از داده های کارآمد محافظت کند
:ارائه می دهند



Snapshotکاربرد 

اطالعات را ایمن نگه می دارد و از چندین نسخه برای : محافظت از داده ها•
.جلوگیری از از بین رفتن داده ها استفاده می شود

داده ها ذخیره می شوند و در ، Snapshotاز طریق : بازیابی اطالعات•
بنابراین. صورت خرابی ، داده ها می توانند به سرعت بازیابی شوند

.اطمینان از تداوم داده ها

.در دسترس بودن برنامه های کاربردی پیشرفته•

.مدیریت پشتیبان گیری به حجم زیادی از داده ها•

.هزینه پایین مالکیت با از بین بردن شکاف های پشتیبان•

تیبان گیری پشتیبان گیری صفر با خرابی حداقل یا صفر برنامه ، زیرا پش•
.های مکرر را انجام می دهد

زمان بازیابی اطالعات کاهش می یابد زیرا باعث می شود حجم زیادی از•
هیل می داده ها بصورت کارآمد پشتیبان تهیه شوند و بازیابی فوری را تس

.کنند



MARC

و  HTMLسادگی زبان  Machine)مارك یا فهرستنویسي ماشین خوان 
را در هم آمیخته و با استفاده از اینها یک زبان قدرتمند و  SGMLزبان 

نیك است و كتابشناختي براي ذخیره الكتروبسیار عالی را ایجاد کند عناصر 
ه ای به گونرا فهرست برگه موجود در یك داده های با استفاده از آن مي توان 

آماده ساخت كه برنامه موجود در کامپیوتر بتواند همه آنها را بخواند و 
.  هر داده عمل كندروی برابر دستور بر 

اى عنوان ابزارتبادل  پیشینه ه، به (ماشین خوانفهرستنویسى )مارک 
قالب ك كتابخانه ها به یشد تا پاسخى به نیاز كتابخانه ها ایجاد فهرستهاى 

. فهرستنویسى باشداشتراک پیشینه هاى استاندارد براى تبادل و 



Instruction and outreach

دانش گسترده در زمینه کار با : آموزش و اطالع رسانی

وندهای ر. دستگاه های اپل ؛ توانایی تولید مواد یادگیری آنالین
نوظهور در آموزش و فناوری های سواد اطالعاتی/ فعلی 



social mediaرسانه های اجتماعی 

ا رسانه از دیرباز تا کنون به وسایل ارتباطی  از روزنامه ت

وب، سپس در عصر حاضر با ابداع. تلویزیون گفته می شود

رسانه های اجتماعی شکل می  گیرند که مانند شبکه های 

اجتماعی و وبالگ ها بر اساس ارتباطات مجازی شکل 

ما، می گیرد که این بار به شکل پیام هایی مرتبط با برند ش
ی شودبه اشتراک گذاشته م… ویدیو ، عکس اینفوگرافیک و 



social networkشبکه اجتماعی 

رد و از شبکه ی اجتماعی بر پایه ی ارتباط انسانی شکل می گی

رتباط طریق آن افرادی که عالیق مشترکی دارند با یکدیگر ا

ه چ. برقرار می کنند و روابط گسترده ای را به وجود می آورند

ت شما برای برند خود فعالیت می کنید یا صرفا به صور

ه شخصی درحال فعالیت هستید، در شبکه ی اجتماعی هموار

ط  باید به دنبال برقراری مکالمه با مخاطبان و افراد مرتب

ود باشید و هیچ راه دیگری جز برقرای ارتباط مستقیم وج
.ندارد



LISدو فناوری جدید در حال ظهور کتابخانه و 

کتابداری داده . امه آشنایی با مفاهیم و فن آوری های برن-1

.نویسی تجزیه و تحلیل داده های اساسی

مدیریت . درک اهداف جمع آوری و -دیجیتال منابع  2
.نیازهای کاربر و سیستم های فعال کردن آنها



دادهکتابداری 

ساسیآشنایی با مفاهیم و فن آوری های برنامه نویسی تجزیه و تحلیل داده های ا:کتابداری داده•
های و نحوه استفاده از این ابزارها برای رسیدن به اهداف مطلوب و نحوه پشتیبانی سیستم عامل

Clouderaمدیریت داده مانند  Hadoop وMapReduce

•Hadoop:هادوپ یک سیستم فایل توزیع شده تهیه می کند که می تواند داده را بر روی هزاران
،((Map/Reduceرا بر روی این ماشین ها پخش کرده کارهای ( وظیفه)سرور ذخیره کند، و تسک 

.و کار را در کنار داده انجام می دهد

•Map Reduce برای اولین بار توسطGoogle  و بصورت چارچوب محاسباتی موازی جهت اجرای
.محاسبه توزیعی برروی تعداد بزرگ کامپیوترهای کاال ارائه شد

•Clouderaازمانی ، انقالبی در مدیریت داده های سپلتفرم یکپارچه برای بیگ دیتابا ارائه اولین
که به Enterprise Data Hubنام محصول مهم این شرکت در عرصه بیگ دیتا،. ایجاد می کند

ذخیره ، پلتفرم اختصاصی خود را به منظورCloudera. نامیده می شود می باشدCDHاختصار
تمامی داده های خود در اختیار شرکت ها قرار می دهد و این امکان را پردازش و تجزیه و تحلیل

سرمایه گذاری های موجود را افزایش دهند و در عین حال راه های جدیدی ارزشفراهم می کند تا
.از مجموعه داده های عظیم خود فراهم کننداستخراج ارزشرا برای

https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html


(Data Mining) ابزار داده کاوی

یکـی از روش هـاي سـودمند در یـافتن اطالعـات مفید در بین حجم :تعریف داده کـاوي 
داده کاوي با کشف الگوها و روابط بین داده ها، ارزشهاي پنهانی . عظیمی از داده ها است

ینی با کشف این دانش میتوان ارزشهاي دیگر متغیرها را پیش ب. آنهـا را آشـکار می نماید
کرد و در امر تصمیم گیري از آن بهره جست

:ابزار داده کاوی، چند گام ابتدایی اما مهم را انجام میدهد،که از این قرارند
انتخاب داده ها. 1
پاک سازی داد ها. 2
غنی سازی داده ها. ۳
کد گذاری داده ها. ۴

Server SQL  بــه عنــوان  یک ابــزار داده کــاوی بــرای شــناخت خصوصــیات امانت
گیرندگان و کشف روابط بین داده های امانـت مـدارك، اطالعـات اعضـا و منـابع 

.کتابخانـه اسـتفاده میشود

SPSS ابزار آماري براي داده کاوي



کاربرد داده کاوی در کتابخانه 

بانک اطالعاتی

گردآوری منابع

استفاده از مجموعه

امانت بین کتابخانه ای

داده های بخش امانت

داده های هزینه

بخش مرجع



(Information System)سیستم های اطالعاتی 

ره مجموعه اي از مؤلفه هاي وابسته به هم است که با گردآوري، پردازش، ذخی
و توزیع داده هاي اطالعاتی، از تصمیم گیري و کنترل در سازمان ها 

.پشتیبانی می کند

ورود :سیستم های اطالعاتی سه فعالیت عمده را انجام می دهند
خروج داده هاوپردازش،داده ها

RFID



RFIDابزار 

Radio Frequency Identificationاز در این سیستم هر شیء. به معنی شناسائی از طریق امواج رادیوئی است
همچنین یک برچسب الکترونیکی استفاده می کند، که می تواند اطالعات مربوط به کاال را در خود ذخیره کرده و

م از فاصله با نزدیک نمودن دستگاه هاي آشکار ساز این اطالعات را به صورت بیسیم و بدون نیاز به دید مستقی
.چند متري منتقل نماید

،RFIDسه جزء اصلی سیستم 
،(Tag)شناسه رادیویی 

،(Reader)بارکدخوان یا قرائتگر 
.(Middleware)میان افزار 

شناسه رادیویی یک ابزار شناسایی است که به شئ مورد شناسایی الصاق می شود
تگر قرائ. قرائتگر ابزاري است که حضور شناسه رادیویی را احساس می کند و اطالعات ذخیره شده در آن را می خواند

. می تواند سیستم دیگري را از حضور شناسه رادیویی با خبر سازد
.سخت افزاري که معموالً واسط بین قرائتگر و سیستم کاربردي است، واسط یا میان افزار نامیده می شود

داراي می کند دستگاه هاي استانداردهاي خاصی بوده و معموال در دو دسته کلی طبقه بندي  RFIDسیستم هاي 
:می شوند

Passiveسیستم هاي( الف
Activeسیستم هاي ( ب



کاربرد اینترنت در کتابخانه

منـابع،دسترسـي بـه نسـخه الكتـرونیك :اینترنت به عنوان ابزار انتخاب

 مرجعاستفاده از اینترنت در بخش

 ی در را راه اندازی کنند که اطالعات کاملبورد بولتن کتابخانه ها می توانند سرویس
خصوص خدمات، تولیدات و رویدادهای مختلف سازمان یافته توسط آن ها به دست 

.می دهد

خدمات مرجع آماده می تواند با سرعت بیشتر و در زمانی کوتاه تر ارائه شود.

زش کتاب ها و نشریات می توانند به صورت آنالین سفارش داده شوند، همچنین پردا
.تکنیکی اسناد می تواند بدون زحمت زیاد انجام شود

با خدمات پست الکترونیک می تواند برای تحویل اطالعات به کاربران و ارتباط
.متخصصان اطالعاتی مورداستفاده قرار گیرد

 خدماتE-SDI دمی تواند برای تحویل اطالعات به کاربران مورداستفاده قرار گیر.

 واصل کتابخانه های دیگر واقع در فاوپک دسترسی به پایگاه های اطالعاتی مختلف و
دور می تواند امکان پذیر شود



آشنایی با ابزار های  نرم افزاری 

XMLمیزان آشنایی با کدهای •
HTMLمیزان آشنایی با کدهای •
میزان آشنایی با مشخصه های کلیدی معماری کتابخانه های دیجیتالی•

میزان آشنایی با مفاهیم سرور و کالینت•

میزان مهارت در کار با نرم افزارهای مدیریت لینک ها و بوک مارکها•

میزان مهارت در کار با نرم افزارهای مشاهده متون•

میزان آشنایی با نرم افزارهای کد منبع باز ایجاد کتابخانه دیجیتال•

میزان آشنایی با نرم افزارهای آماده کتابخانه دیجیتالی•

میزان مهارت در درج اطالعات در ویکی ها و چگونگی ساخت آنها•

میزان مهارت کار با نرم افزارهای شناسایی نوری حروف•

میزان آشنایی با نرم افزارهای تولید چندرسانه ای•

میزان مهارت در ایجاد درایو مجازی•

میزان مهارت در تبدیل فرمت فایل ها به یکدیگر•

میزان مهارت در مدیریت پورتال و طراحی سایت•



مهارتهای سخت افزاری 

میزان آشنایی با تجهیزات اولیه شبکه سازی•

میزان آشنایی با انواع رایانه•

میزان مهارت کار با انواع اسکنرها•

فایلهامیزان آشنایی با دستگاههای ضبط، نگهداری و استفاده از•

میزان مهارت در بهره گیری از سخت افزارهای ذخیره •
اطالعات

میزان آشنایی با سخت افزارهای ذخیره اطالعات شبکه•

میزان مهارت کار با انواع پرینترها•

ویریمیزان آشنایی با دستگاههای مبدل فایلهای صوتی و تص•

میزان آشنایی با سیستمهای محافظ برق•



ابزارهای کتابداران 

راهنمای موضوعی. پایگاه های اطالعاتی ,1

ابزارهای کتاب چاپی و الکترونیکی . 2

ابزارهای مجالت علمی و پژوهشی . ۳

جعبه ابزار پژوهشگران . ۴
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(Web Directory)راهنماهاي موضوعي وب 

راهنماهاي وب یكي از مهمترین ابزارهاي كاوش در اینترنت به شمار•
ندي مي روند كه گزینشي بوده و منابع آنها بر اساس موضوع دسته ب

در این ابزارها جستجو را مي توان در ساختار موضوعي و . شده اند
.به صورت سلسله مراتبي انجام داد

•1. dmoz: open Diretory project: ( http://dmoz.org )
2. yahoo: ( WWW.Yahoo.com )
3. looksmart: ( WWW. Looksmart.com )
4. Bubl link : ( WWW.buble.ac.uk/link )
5. Galaxy : ( WWW.Galaxy.com/ )
6. librarian index to internet : ( WWW.lii.org )

http://dmoz.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.buble.ac.uk/link
http://www.galaxy.com/
http://www.lii.org/


انواع پایگاه های اطالعاتی بر اساس نوع قالب

:تعریف پایگاه اطالعاتی 

کتاب هاپایگاه •

پایگاه مقاالت•

پایگاه مجالت•

پایگاه پایان نامه ها•

پایگاه پتنت•

پایگاه استاندارد ها•

پایگاه چکیده نامه ها•

پایگاه ها اسالیدها•

بازار-گزارش تحلیلی•

اصطالح نامه ها•

دانش نامه ها•

ابزارهای علم سنجی•

استنادیهای اطالعاتی معتبر پایگاه 

ISI Web of Scienceپایگاه اطالعاتی 
Scopusپایگاه اطالعاتی 

(ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم 



اطالعاتی بر اساس محتواانواع پایگاه هاي 

حاوي متن كامل منابع در یك یا چند زمینه موضوعي خاص : ( full text)تمام متن -5

...شامل تصاویر ، عكس و : ( full image)تمام تصاویر -6

اطالعات ( متن ، تصویر، صوت)با كمك رسانه هاي مختلف  : ( Multimedia)رسانه ايچند -7
:شامل. بر روي محل هاي گوناگون رایانه اي ذخیره ، پردازش  و قابل بازیابي است

ز كلماتي از متن برگزیده شده اند كه شخص مي تواند با استفاده ا : (   Hypertext)فرامتني -7-1
رنگي  دسترسي  پیدا  كند  و معموال  برجسته  و( كلمه) نرم افزار به اطالعات بیشتر در مورد آن 

.هستند  و همچون پل  عمل مي كنند

اجازه به كاربر مي دهد  كه  نه  تنها  به  متن  به  تصویر،  : ( Hypermedia)فرا رسانه اي -7-2
.دسترسي و مشاهده نماید... گرافیك، صدا و 

.مكانیكي مواد را ارائه مي دهد–شیمیایي –خواص فیزیكي : خواص مواد-8



ابزارهای کتاب چاپی و الکترونیکی 

و این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران درپیدا کردن یک کتاب در داخل
خارج، ونسخه ی الکترونیکی، پایگاه های دارای تمام متن کتاب 

کمک میکند…الکترونیکی و

• Google Book
• Ebook Central
• WorldCat
• Get way
• Biritish Library
• NL scatlog
• Classificationweb
• OCLC Classify
• Unforbi



ابزارهای مجالت علمی و پژوهشی 

پس از انجام پژوهش و به منظور آگاهی سایر پژوهشگران و جامعه از نتایج
.  آن پژوهش، باید نتایج حاصل از پژوهش در قالب مقاله منتشر شود

زار ابزارهای مختلفی برای انتشار نتایج پژوهش ها وجود دارند که این اب
 تر، می توانند ابزار تخصصی جهت دسترسی متخصصان و یا ابزار معمول

.جهت اطالع عموم افراد جامعه به نتایج حاصل از پژوهش باشند

بر اساس متن کاوی)ابزارهای انتخاب مجله بر اساس چکیده و عنوان مقاله 
(و یا هوش مصنوعی به شما پیشنهاد میدهند

ابزارهای کیفیت سنجی و اطالعات عمومی مجالت

شناختی این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای پیدا کردن اطالعات کتاب
مجالت علمی و پژوهشی، اطالعات استنادی، پایگاه های ایندکس کننده
.مجالت و ارائه دهنده ی پایگاه های پوشش دهنده ی تمام متن آن هاست



علم سنجی 

از معتبرترین پایگاه علم سنجی EST,WOS,JCRسه پایگاه 

تهیه وبروزرسانی ISIاست که توسط موسسه اطالعات علمی 

.میشود



ابزارهای پژوهش

(JCRگزارش های )ضریب تاثیر مجالت •

نرم افزارهای مدیریت اطالعات•

دستنامه های استناد دهی •

ابزارهای تشخیص سرقت علمی•

قالبها وشیوه نگارش ها •

google)ابزارهای پژوهشی گوگل • Book,google
Drive،google scholar



ابزار قدرتمند برای پیدا کردن کلمه ی کلیدی۶

• Google Keyword Planner

• Google Trends

• Google search

• Alexa pro

• Moz

• KWFinder



جعبه ابزار پژوهشگران

موضوع یابیابزارهای •

ابزارهای پیشینه یابی•

ابزارهای داده ها و کدها•

ابزارهای شبکه اجتماعی•

ابزارهای کار در آزمایشگاه•

ابزارهای آموختن•

ابزارهای نوشتن•

ابزارهای پیش از انتشار•

ابزارهای انتشار•

ابزارهای پس از انتشار•



(انتخاب موضوع)ابزارهای ایده یابی پژوهشی 

حلۀ در مر. آغاز یک پژوهش با احساس نیاز و در راستاي رفع یک مشکل اتفاق می افتد
تخاب براي افراد متخصص، معموالً ان. بعد، احساس نیاز باید به صورت پرسش در آید

ب، متون استفاده از تجار. موضوع با مشکل کمتري نسبت به سایرین انجام می گیرد
نجام تخصصی و مجالت، سبب می شود شناسایی موضوع براي متخصصان راحت تر ا

پ هاي بررسی پیشینۀ پژوهش هاي انجام شده، راهی مناسب جهت شناسایی گ. گیرد
.موجود و راهنماي خوبی براي انتخاب موضوع خواهد بود



ابزارهای پیشینه یابی

عنوان با شناسایی موضوع، جست وجوي اولیه و بررسی پیشینه هاي موجود، کار تنظیم
 تر و با پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست وجوي پیشینه ها به صورت دقیق

رهاي پایگاه هاي اطالعاتی، مرورگ. استفاده از کلیدواژه هاي تخصصی اتفاق بیفتد
موضوعی وب و برخی از موتورهاي کاوش، منابع مناسبی جهت جست وجو و یافتن

.پیشینۀ پژوهش محسوب می شوند



ابزارهای داده های پژوهشی و کدها

کمی و )در مرحلۀ جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، بسته به نوع داده و روش پژوهش •
ل و ، ابزارهای متفاوتی جهت کدگذاری، ورود اطالعات، تجزیه و تحلی(کیفی بودن پژوهش

.دریافت گزارش وجود دارد

اساس علم را داده های پژوهشی تولید شده توسط پژوهشگران تشکیل می دهد که با •
ی و به اشتراک گذاری آن ها می توان به پیشبرد بیشتر علم و پژوهش کمک کرد، اشتراک گذار
راهم دنبال آن دسترس پذیری داده های پژوهشی قابلیت های زیادی برای پیشرفت های علمی ف

کرده است و باعث تسهیل در بازتولید نتایج پژوهش ها شده است

ری ترویج پژوهش های جدید، تقویت انسجام پژوهش های پیشین، تسهیل فرصت های یادگی•
دانشجویان، جلوگیری از جمع آوری دوباره داده های تکراری، افزایش اثر پژوهش ها، افزایش

شهرت دانشگاهی، پذیرش سیاست های حامیان مالی پژوهش ها و الزامات نشریات، اعتبار 
علم یابی پژوهش ها، آزمون فرضیه های جدید با استفاده از داده های موجود و کمک به پیشبرد

ازجمله مزایای اشتراک گذاری داده ها هست

لیل داده هایی که برای تح)در حال حاضر بیشتر پژوهشگران عالوه بر مقاله، داده های پژوهشی•
:  و ارائه نتایج یک پژوهش به صورت رقومی جمع آوری، مشاهده و یا تولید شده است و شامل

خود را نیز ( ذخیره شده اند… و  SPSS , Excelداده هایی است که در نرم افزارهای مختلف مانند 
نا در اینجا با ابزارهای داده ها و کدها آش.ارسال می کنند تا برای عموم مردم دسترس پذیر باشد

شوید



فهرست سرویس های آنالین فارسی و التین آموزشی

(ابزار آموختن )

آموزش آنالین این فرصت را به شما می دهد تا در هر زمان و هر مکانی که 

کالس های آموزشی آنالین . می خواهید، در کالس های آموزشی شرکت کنید

حتی همان محتوای باکیفیت و تجربه ها را مانند کالس های سنتی ارائه می دهند،

ای مزیت هایی نیز برای شرکت کنندگان مانند عدم پرداخت هیچ هزینه ای بر

عامل عالوه بر ارائه محتوای باکیفیت، ت. رفت وآمد و هدر رفت وقت درپی دارد

بین مربیان و دانش آموختگان به طور منظم و به راحتی از طریق رایانه های 

شخصی امکان پذیر است و این تعامل محدود به مواجهه فیزیکی نمی شود

MOOC=MASSIVE     OPEN   ONLINE  Course



ابزارهای نوشتن

اوت و در حین پژوهش، ممکن است پژوهشگر با اصطالحات، روش ها و فرآیندهایی آشنا شود که بسته به نوع پژوهش متف
طریق در این مرحله جستجوي اطالعات مورد نیاز از. بدیع هستند و پژوهشگر پیش از این از آنها استفاده نکرده است

.ابزارهاي آموختن باعث یادگیري و افزایش اطالعات و بعضاً مهارت پژوهشگر خواهند شد
Zotero یک پلت فرم نرم افزار دسک تاپ و افزونه مرورگر رایگان برایFirefox ،Chrome  وSafari است .

یک ویژگی مفید توانایی استخراج مستقیم داده های کتابشناسی از بسیاری از صفحات وب است ، به این معنی
که افزودن یک مرجع به پایگاه داده می تواند به آسانی کلیک یک دکمه در مرورگر شما باش

Pajoohyar
EndnoteUndNefined EndNote به شما امکان می دهد پایگاه داده شخصی خود را از منابع ایجاد کنید ، که به 

EndNoteعنوان کتابخانه  کتابخانه . شناخته می شود EndNote شما راهی برای ذخیره و مدیریت مراجعی که 
برای ایجاد استنادها و  Microsoft Wordدر طی تحقیق خود جمع می کنید و همچنین ممکن است در کنار 
کتابشناسی های درون متنی استفاده شود ، فراهم می کند

Ref Works:RefWorks یک ابزار آنالین است ، به این معنی که پایگاه داده منابع شما از هر مکانی که دسترسی 
.به وب دارید در دسترس شما است

One Note
Mendeley مندلی یک مدیر مرجع رایگان و یک شبکه اجتماعی دانشگاهی است که می تواند به شما در

.سازماندهی تحقیقات ، همکاری آنالین با دیگران و کشف جدیدترین تحقیقات کمک کند

https://www.zotero.org/
http://www.pajoohyar.ir/
http://endnote.com/
https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init
https://www.onenote.com/
https://www.mendeley.com/


اخالق علمی-ابزارهای پیش از انتشار

فاده از پیش از انتشار نتایج حاصل از یک پژوهش و به منظور بررسی صحت و سقم و شیوایی متن مقاله، نیازمند است
سرقت علمی و مقالۀ پژوهشگر بایستی پیش از انتشار، به لحاظ ساختار، اصول نگارس، نداشتن مصداق. ابزارهایی هستیم

.ادبی، مورد بررسی قرار گیرد
هزینه ای–آیتنتیکیت  Ithenticate

Turnitinترنتین
هزینه ای–وایت چک   Writecheck

آنتی  پلیجریست Anticutandpaste–
داک  کوب هزینه ای Doccop
کپی اسکیپ CopyScape
اسمال تولز SmallseoTools
Dustballداست بالز
AcademicPlagiarismآکادمیک پلیجریزم
PlagScanپلچ اسکن
Plagiarism-Detectپلیجریزم دیتیکت
PaperRaterپیپر ریتر
DupliCheckerدوپلی چکر
Grammarlyگرامرلی
Plagiumپلجیوم
Plagiarismaپلیجریزما
Plagiarismdetectorپلیجریزم دتکتور

https://www.ithenticate.com/
http://turnitin.com/en_us/
http://en.writecheck.com/
http://anticutandpaste.com/
http://doccop.com/
http://copyscape.com/
http://smallseotools.com/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
https://academicplagiarism.com/
http://www.plagscan.com/
http://www.plagiarism-detect.com/
http://paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.duplichecker.com/
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
http://www.plagium.com/
http://plagiarisma.net/


ابزارهای پس از انتشار

نشده و با انتشار نتایج یک پژوهش، وظیفۀ پژوهشگر در قبال فعالیت پژوهش تکمیل
تخصصان، پیگیری مقاله، پیشنهاد مقاله به سایر م. وظیفه غایی پژوهشگر آغاز می شود

ف استفاده از نتایج حاصل از پژوهش جهت انجام پژوهش های دیگر از جمله این وظای
.هستند

یک %۹۹شما هم اکنون حتی یک مقاله ی معتبر التین هم منتشر کرده باشید به احتمال 
نایی با آشمقاله ی)پروفایل پژوهشی در شبکه های اجتماعی برایتان تشکیل شده است 

تشار مقاله ی لذا باید توجه کنید ان( را مطالعه بفرماییدپروفایل های پژوهشی نویسندگان
یتال یا دستیار دیج)شما در فضای وب آنالین به درستی صورت بگیرد و خود شما 

افزایش برای افزایش رؤیت پذیری مقاالت تان که منجر به بیشتر دیده شدن شما و( شما
اس بر اس)… شهرت علمی می شود، مجدانه اقدام به انتشار لینک، متن کامل، چکیده و 

.کنید( امکان کپی رایت

فهرست شبکه های اجتماعی پژوهش در ابزار مربوط به خود معرفی شده است

همچنین شما باید هر چند مدت اقدام به دانستن شاخص های متعدد مربوط به مقاالت تان
ندگان در جدول زیر پایگاه هایی که اقدام به اختصاص شاخص مقاالت و یا نویس. کنید

.می کنند معرفی شده اند

http://lib2mag.ir/11650/


پژوهشی–معرفی چند شبکه ی اجتماعی ویژه علمی 

SCI Exploreحرفه ای ویژه ایرانیان-شبکه ی اجتماعی پژوهشی

ResearchGate دانندمی« فیسبوکی برای دانشمندان»یک شبکه اجتماعی رایگان برای دانشمندان و محققان است که آن را

Publonsتیار همچنین این اطالعات در اخ. سرویسی را ارائه می دهد که در آن محققان بتوانند داوری های خود را بررسی و به نمایش بگذارند
.ادیتورها قرار می گیرد تا آنها بتوانند در انتخاب داوران مناسب جهت انجام فرایندهای داوری مقاالت بهره جویند

ORCIDیقات، گرانت های محققان و ابداع کنندگان می توانند با استفاده از شناسه ارکید پروفایل مربوط به مقاالت چاب شده، ثبت اختراعات، تحق
.را تهیه نمایند و رزومه علمی خود را ثبت نمایند… گرفته شده و 

KUDOSکیو داس شبکه ی اجتماعی برای افزایش میزان  رویت پذیری و ضریب تاثیر پژوهشها

Academia.edu.ود را به این شبکه بستری را برای پژوهشگران فراهم کرده تا مقاالت پژوهشی خ.یک شبکه اجتماعی علمی پژوهشی است
نجام پژوهش های هدف اصلی این شبکه ،سرعت بخشیدن به ا.اشتراک گذارند و نظارت تحلیلی عمیق بر تاثیر تحقیقات خود داشته باشند 

.جهان است

ای پژوهش های خود را بریک ابزار مبتنی بر وب است که به دانشمندان کمک می کند تاImpactstoryشبکه اجتماعی 
بنیاد اسلوان آلفرد پی حمایت می شوداین سایت توسط. سایرمحققان به اشتراک بگذارند

Mysciencework پایگاه 25۰۰یک شبکه اجتماعی است که با داشتن یک موتور جستجوی قوی دسترسی به بیش از
.میلیون نشریات پژوهشی هستند را فراهم می سازد۳1داده علمی که حاوی بیش از 



LibGuides

•LibGuides حاوی اطالعات، منابع و پیوندهای مرتبط با موضوعات، دوره ها یا
تکمیل که به  شما کمک می کند اطالعاتی را پیدا کنید که برایموضوعات کلی هستند

می توان به آدرس زیر LibGuidesبرای .تکالیف و تحقیقات خود به آن نیاز دارید
.مراجعه کرد

https://community.libguides.com/

و نویسندگان کتابدار را جستجو کنید و LibGuidesدر این  سایت می توان کتاب های 
ت و اطالعات این سای.مثال های خوبی از راهنمای کاربران در سراسر جهان پیدا کنید

:شامل 

راهنمای موضوعی760,204

کتابدار 180,815

موسسه 5,558

کشور 99

https://community.libguides.com/


تولید محتواچیست؟
.استخاصفرمیکدروکانالیکطریقازمخاطبانبهخاصهدفیکبااطالعاتارائه
:ازعبارتنداستاصلیجزءپنجدارایمحتواتولید

اهد،شو)کلیدیجزئیاتدانستنبهنیاز.بداندراآن هابایدمخاطبکهاستایده هاییمهم ترینازترکیبیاطالعات،اطالعات
.می کنندپشتیبانیایده هاآنازکه(نمونه هاوتوضیحات

د؟دهنانجامکاریچهباشند؟داشتهاحساسیچهکنند؟فکرچیزیچهبهمخاطبانمی خواهیدمی دهید؟انجامراکاراینچراهدف
آنرویبرخودمنابعتمامباوکنیدطراحیخاصهدفیکبهرسیدنبرایراآنشماکهاستموفقبسیارزمانیمحتوا
.شویدمتمرکزخاصهدف

.کنیدشناساییراآن هااست؟کسیچهشماهدفمخاطب،محتوااینبرایمخاطب

ماشمخاطبحضوربستگیاین هاهمه؟وبالگاجتماعی؟شبکه هایدرمی رسانید؟خودمخاطباندستبهرامحتواچگونهکانال
سایرنهوگوبالنهباشد،اینستاگرامرویبایداصلیتانتمرکزدارند،حضوراینستاگرامدربیشترمخاطبانتاناگر.دارد

صحبتآنمورددرترمفصلخواهیدمییاکنیدمنتشرپستیکعنوانبهاینستاگرامدرمیخواهیدمثال.اجتماعیشبکه های
منتشرکنید؟مقالهیکقالبدراستبهتروکنید

خواهیدمییاکنیدمنتشروبنویسیدرااطالعاتاینخواهیدمیمثال؟کنیدمنتشرراخودتاناطالعاتخواهیدمیفرمیچهدرفرم
درخودتانازویدئوییفیلمیکداریددوستیا؟کنیدمنتشروکنیدضبطراتانصدایوبزنیدحرفمخاطبباموردایندر

؟کنیدمنتشرویدئووبگیریدکردنصحبتزمان

پست،ویدئو..می  رسدمحتوانوعبهنوبتکانال ها،انتخابازپسمی دهید؟نمایشحالتآخریندررامخاطبباخودروابطچگونه
برسانید؟مخاطبگوشبهراپیامتانممکننحوبهترینبهمی توانیدچگونهکدام یک؟پادکست؟یامقالهوبالگ،



:مراحل تولید محتوا

اطالعات ،هدف،مخاطب ،کانال ،وفرم :محتوا که دارای پنج جزءمیباشدشناخت -1

مانند متن  ،صوتی ،ویدئویی،تصویری)چگونه شروع کنیم یعنی تعیین نوع قالب محتوا -2
(…رسانه های اجتماعی مثل  فیس بوک، توییتر، لینک دین، پینترنست، اینستاگرام و

....(مقاله ،کتاب الکترونیکی ،پادکست)در چه فرمتی بنویسیم-۳

، Meta-Description،توضیحات متاTitle-tagتگ عنوان:چگونه مطلبمان را استاندارد کنیم -4
Alt tagمتن جایگزین تصویر

 سازی و حذف لینک لینک: چگونه از بیرون هم محتوای مان هم استاندارد به نظر برسد-5
خراب،اطمینان از حداقلی بودن زمان عدم امکان دسترسی به وب سایت،اشتراک گذاری در 

وبمسترشبکه های اجتماعی،اضافه کردن نقشه ی سایت به گوگل 

وبالگ ،شبکه های اجتماعی:چگونه محتوای مان را به گوش مخاطبانمان برسانیم -6



انواع محتوا چیست؟

محتوای متنی

محتوای تصویری

محتوای تعاملیش

محتوای ویدئویی

های وبالگپست

کتاب الکترونیکی

نقد و بررسی

صفحه راهنما و قوانین

محتوا ایجادی مخاطب

مقایسات

منابع و ماخذ

سواالت متدوال

مدارک و جوایز

از بقیه موارد مهم تر و کاربردی استمحتوای متنیدر بین دسته بندی انواع محتوا مورد اول یعنی

https://alomohtava.com/text-content-production-services/


مثال هایی از محتوای متنی

ونق بهترین نوع از انواع محتوا نویسی جهت معرفی و ر:وبالگهایپست
وا نه این نوع محت. بخشی به برندها محتوا از نوع وبالگ نویسی است

روع کند بلکه از این طریق سابقه شتنها جهت بهبود به شما کمک می
د و از طرفی آگاهی مخاطب در مور. فعالیت خود  را مشخص میکنید 

یابدشما افزایش می 

این مورد در حالتی کاربری است:تهیه راهنما ی آموزشی  یا قوانین 
جهت اطالع به خواننده و مخاطب 

ی دی اف کتاب های الکترونیکی که معموال در قالب پ:کتاب الکترونیکی
منتشر می شوند، و ممکن است به صورت رایگان یا غیر رایگان 

که در صورت غیر رایگان بودن برای تهیه آن معموال در . باشند
سایت هایی مثل آمازون در خارج از کشور و سایت های پی دی افی 

.ایرانی در داخل کشور تهیه کنیم 



محتوای تصویری-۲

نی  باید از محبوب ترین نوع محتوا تصویري است وبراي تکمیل و اثر بخشی بیشتر محتواي مت
مثال هایی از محتواي تصویري . محتواهاي تصویري مرتبط نیز استفاده نماییم

ها ل محتواتصاویر که متداولترین و معمول ترین نوع از انواع محتوا ، محتواي تصویري در ک:عکس
سپس به ،تصاویر می توانند توجه از دست رفته مخاطب را ابتدا به تصویر مربوطه و. هستند

ویر در ،سایتهاي رایگان زیادي براي پیدا کردن تصا.محتواي متنی در مورد آن جلب نمایند
flicker،pintrestمثل .مورد موضوعات مختلف وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد

…و 

ات مختلفی مثل کلیپ هاي یک دقیقه اي یا مثل استوري اینستاگرام که در موضوع: فیلم کوتاه
تولید می شوند

حتوا نمایش آمار و ارقام و نمودارهایی ، که در مورد اطالعات مختلف مربوط به م:تصاویر اطالعاتی
.اصلی وجود دارند

درجه به طور 360مثالهاي زیادي از این نوع محتوا وجود دارد مثل ویدیو هاي کوتاه از نمایش 
حتوا بسته به نوع نیاز از تمام این موارد در م… مثال یک محصول،اسکرین شاتها،مجله ها و 

شوداستفاده می



محتوای تعاملی؛ محتوایی مدرن در سایت-۳

ه شود کاین نوع محتوا در اکثر حاالت به صورتی نوشته می•
.شودتوسط مخاطب ایجاد 

امنت برگزاری مسابقات و اهدای جوایز مثل مسابقات الیک و ک•
ذب و فالو کردن در اینستاگرام که در نهایت مخاطبان زیادی ج

.محتوای کلی شما خواهند شد

ایجاد انواع محتوا از طریق در نظر گرفتن قسمتی جهت •
به وسیلهساخت محتواپیشنهادات و انتقادات که در واقع

.  مخاطب خواهد بود

پرسش و پاسخ و اخذ نظرات مخاطبان که باز هم نوعی ایجاد•
.مخاطب به وسیله مخاطب است

https://alomohtava.com/time-of-making-content/


یکارگاه آشنایی با ابزار نوین کتابدار

تهیه کننده مهوش کلهر 

1399شهریور 

دانشکده پرستاری بروجرد .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 



تولید محتوای الکترونیکیابزارهای

UltraEdit،EditPadورد،: برای متن
SnagIt, photoimpactفتوشاپ،: در تولید عکس

Adobe Captivateفلش،: در ساخت انیمیشن
Adobe Captivateکامتازیا،: نرم افزارهای کاربردی فیلم

 ,SoundBooth, Sound Fourge:نرم افزارهای صدا
Audition Captivate

corelفلش،: برای ساخت لوگو یا آرم
PowerPoint:ساخت اسالید

 Captivate, Quizکامتازیا،: نرم افزار های تولید آزمون
builder, Elearning builde



نرم افزارهاي نمایه سازي ماشیني

Windexكي از برنامه هاي تهیه نمایه هایي خودكار براي كتابها، روزنامـه هـا،  دیگری
نـد و این برنامه ویژگیهاي نمایه ساز حرفه اي را تقلید مـي ك. نشریه هاي ادواري است

از این برنامه مي توان در ساخت اصطالحنامه هـا یـا . كاربرد آن بسیار آسان است
ـوني مسـتندات موضوعي نیز بهره برد كه بنیاني بـراي نمایـه سـازیهـاي خودكـار كن

..تلقـي مـي شـوند 

MacRex سال اسـت ۳۰برنامه اي براي نمایه سازي ماشیني با پیشینه اي نزدیك به
رنامه براي این ب. بسیاري از نمایه سازان بنـام در جهـان از ایـن سیسـتم اسـتفاده میكنند.

هر سطح و میزان از نمایه سازي تعریف شده است و در حجم هـاي باال بسیار خوب
از ویژگیهاي مهم این سیستم میتوان بـه سـاخت شناسـه هـا، فهرست. كار میكند

ه، مستندات، بررسي دقیق مراحل، صرفه جـویي در زمـان، اسـتفاده از حـروف ویـژ
با این برنامه میتـوان نمایـه هـاي. بررسي دوباره نمایه ها، و اصالح آنها اشاره كرد

.دیگـر را سیستم یا از آن دریافت كرد



نرم افزارهاي نمایه سازي ماشیني

Sky Index Professional ه نیز یكي دیگر از این نرم افزاره است كه در همایش ساالن
یستم رونمایي شد از جمله ویژگیهـاي  نمایه سازي آمریكا این س« پورتلند»انجمن  در 

لد، مي توان به تعداد سطح ها براي سرعنوانهاي موضـوعي، برچسـب هـاي فصـل و ج
كردو امكان تعریف پیشوند و پسوند براي همه برچسبها اشاره 

DEXter رد مایكروسـافت و»نیز براي نمایه سازي مسـتقیم در واژه پردازهـایي ماننـد
طراحي شده است و محدودیت هاي برنامه هاي نمایه سـازي دیگـرو نیـز  «دكستر

، با این برنامه، نمایه  ساز نیـاز بـه ورود، ویـرایش. برنامه هاي واژه پرداز را ندارد
ـیعي از نشانه هایي كه براي شناسایي گستره وس. یـا توجه بـه شناسه هاي افزوده ندارد

تم این سیس. مـتن هـا نیـاز اسـت به طور خودكار در متِن برگزیده، افزوده میشوند
در شناسه هـاي نمایـه را همـواره به صورت قابل ویرایش و به صورت جدول ترتیبي

.اختیار نمایه ساز قرار میدهد



خالصه سازهای آنالین متن فارسی

:SweSumسامانه، سامانه متنک، سامانه نور، ایجازسامانه 

http://ijaz.um.ac.ir

http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization

http://www.matnak.com

http://www.cvas.ir/summurizer

http://ijaz.um.ac.ir/
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization.html
http://matnak.com/
http://swesum.nada.kth.se/index-farsi.html
http://ijaz.um.ac.ir/
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization
http://www.matnak.com/
http://www.cvas.ir/summurizer


منابع )آشنایی با انواع روش های رفرنس دهی

(نویسی

ر اولین دلیل ارجاع دهی های متفاوت به صورت واضح تفاوت د
د نوع رشته های مختلف آکادمیک است و مهم ترین دلیل شای

ا یکپارچگی مجالت در مورد مقاالتی باشد که قصد چاپ آن ه
را دارند در هر صورت عالوه بر رعایت موارد علمی که 

بخش مهمی از ساختار مجالت است رعایت کردن یک ساختار
مشخص در مقاالت یک مجله مخصوصا در ارجاع دهی مقاله 

ان می تواند سبک خاصی برای یک مجله به وجود آورد که نش
دهنده نظم و زیبایی یک مجله خصوصا در رفرنس دهی می 

باشد



(منابع نویسی)آشنایی با انواع روش های رفرنس دهی

APAرفرنس دهی در پایان نامه و مقاله به روشنحوه -1

MLAدهی به روشرفرنس -2

AMAدهی به روشرفرنس -۳

http://paperedition.net/wp-content/uploads/2019/07/ama-citation.png
http://paperedition.net/wp-content/uploads/2019/07/ama-citation.png


(منابع نویسی)آشنایی با انواع روش های رفرنس دهی

رفرنس دهی به روش شیکاگو-4

IEEEرفرنس دهی به روش-5

ونکووررفرنس دهی به روش -6

Mendeleyرفرنس دهی به روش-7

رفرنس دهی به روش هاروارد-8



شناخت مشخصات یك فهرست رایانه ای



ابزار ژورنال یاب

ژورنال یاب ها از جمله ابزارهای جالب و جدید برخی از ناشران 
، ...و بزرگ مانند تامسون رویترز، الزویر، اشپرینگر، ابسکو

ی ابزار ژورنال یاب می باشد که به نویسندگان این امکان را م
دهد تا مناسب ترین ژورنال در زمینه موضوعی مقاله شان را در

مقاله فقط کافیست عنوان. مجموعه ژورنال های این ناشران بیابند
ا این سایت ها ب. و چکیده آن را در جعبه های مربوطه وارد نمایید

استفاده از نرم افزارهای خاص خود، واژهای چکیده شما را 
تشخیص داده و در مجالت مرتبط با زمینه پژوهشی شما به 

ای جستجوی آنها می پردازد و در نتیجه مناسب ترین ژورنال بر
:چاپ مقاله تان را به شما پیشنهاد می دهد



ابزارهای مجالت

Ulrichپایگاه آلریخ
JCRپایگاه ژورنال سایتیشن ریپورت

journalseekژورنال سیک



ژورنال یاب ها

،...وسکواباشپرینگر،الزویر،رویترز،تامسونمانندبزرگناشرانازبرخیجدیدوجالبابزارهايجملهزا
مینهزدرژورنالترینمناسبتادهدمیراامکانایننویسندگانبهکهباشدمییابژورنالابزار

کیدهچومقالهعنوانکافیستفقط.بیابندناشراناینهايژورنالمجموعهدرراشانمقالهموضوعی
واژهايخود،خاصافزارهاينرمازاستفادهباهاسایتاین.نماییدواردمربوطههايجعبهدرراآن

ردازدپمیآنهاجستجويبهشماپژوهشیزمینهبامرتبطمجالتدرودادهتشخیصراشماچکیده
:دهدمیپیشنهادشمابهراتانمقالهچاپبرايژورنالترینمناسبنتیجهدرو

رویترزتامسونیابژورنال

الزویریابژورنال

اشپرینگریابژورنال

بازدسترسیاشپرینگریابژورنال

ابسکویابژورنال

BioMedیابژورنال Central



ژورنال یاب ها



ژورنال یاب ها



دیگر سایت های ارائه دهنده سرویس ژورنال 

:یابی



Ulrichپایگاه اولریخ 

ایگاه این پ. می باشد. …وب سایت اطالعاتی برای ارائه ی اطالعات کامل و کافی نسبت به مجالت علمی، پژوهشی، تجاری،ویک 
هزار عنوان نشریه ادواری مانند مجله، روزنامه، خبرنامه و ۳۰۰که متعلق به شرکت پروکوئست می باشد، اطالعات بیش از 

به یک پایگاهی بسیار کامل و جامع برای اینکه کتابداران و پژوهشگران اطالعات مربوط. غیره را تحت پوشش قرار می دهد
، قیمت، اطالعات مندرج در این راهنما شامل مشخصات کتابشناسی نشریات، وضعیت نـشر و نشانی. ژورنال را در آن بیابند

.موضوع و اطالعات اسـاسی دیگری است که برای اسـتفاده کننده ضروری می باشد

:کارکردهای این پایگاه 
، محل دریافت لیست مجالت موضوعی در حوزه های خاص با فیلترهای فعال بودن یا تعطیل شده، نوع منبع، زبان مجله. 1

…نشر، ویژگی های خاص، چاپی، آنالین، تعداد در سال، رایگان،هزینه ای و
اطالعات کتابشناختی و خاص هر نشریه. 2
لیست مجالت یک ناشر خاص بر اساس جستجو. ۳
پایگاه های ایندکس کننده یک مجله. ۴
پایگاه های دارای فول تکست مجالت.5
تاریخچه ی نشریه.6
سال های موجودی آنالین و دیجیتال یک مجله. 7

دسترسی آنالین به بزرگترین به پایگاه نشریات بین المللی، پایگاه نشریات اولریخ

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


JCR(Citation Journal Reports )ژورنال یاب

JCR  که مخففCitation Journal Reports  می باشد و سالی یک مرتبه توسط سازمان بزرگThomson Reuters  منتشر می
اعی در گردد، به عنوان شاخصی برای توسعه ، بررسی خصوصیات ، و ارزیابی مجالت در زمینه ی تحقیقات علمی و اجتم

. تعریف شده است-نمایه شده باشند( ISI)که در پایگاه اطالعاتی –سراسر جهان 

به بعد در بر می گیرد و با 1۹۹7حوزه موضوعی از سال 2۰۰مجله معتبر را در حدود 75۰۰بیش از  JCRپایگاه داده اطالعاتی 
استفاده از آن می توان مجالت و ژورنال ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را مورد 

مجله 6۰۰۰دارای دو نسخه می باشد که نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از  JCRپایگاه داده اطالعاتی . ارزیابی قرار داد
به  Web of knowledgeاز طریق  JCRپایگاه داده اطالعاتی . مجله می باشد18۰۰علمی و نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر 

شرط پرداخت وجه اشتراک قابل دستیابی است

:این پایگاه کارکردهای 
دریافت لیست مجالت با باالترین ضریب تأثیر در دنیا-1
(می باشند ISIمثال در مهندسی شیمی چه مجالتی جزو )لیست مجالت هر زمینه ی موضوعی دریافت -2
مثال معتبرترین مجالت حوزه ی روانشناسی از ) ISIدریافت باالترین و موثرترین مجالت هر حوزه ی موضوعی از نظر -۳

(ISIنظر 
دریافت ضریب تأثیر یک مجله ی خاص-۴
محسوب می شود یا خیر؟ ISIاینکه آیا مجله ای خاص جزو لیست ارزیابی -5
ISIاطالعات خاص علم سنجی هر نشریه ی -6
.انتخاب مجله برای ارسال مقاالت پژوهشگران، دانشجویان و اساتید-7



ElsevierJournalژورنال یاب الزویر  Finder

اشد یکی از ابزارهاي مفید انتشارات الزویر، ابزار ژورنال یاب می ب

ا در که به محققین و نویسندگان در یافتن مناسب ترین ژورنال ه

زمینه موضوعی مقاله شان در مجموعه ژورنال هاي الزویر کمک 

قاله در این ابزار همچنین به نویسندگان امکان ثبت آنالین م. می کند
.ژورنال یافت شده را نیز فراهم کرده است



ElsevierJournalژورنال یاب الزویر  Finder

براي انجام جستجو عنوان مقاله و چکیده آن را در کادرهاي مشخص شده در سایت ژورنال یاب
 Engineام این نرم افزار با استفاده از موتور اختصاصی و قدرتمند خود به ن. الزویر وارد کنید

Fingerprint Elsevier  به بررسی و تشخیص واژه هاي چکیده شما می پردازد و سپس در

راي مجالت مرتبط با زمینه پژوهشی شما به جستجوي آن ها پرداخته و مناسب ترین ژورنال ب

مقاله 2۰۰ژورنال یاب الزویر چکیده شما را با . چاپ مقاله تان را به شما پیشنهاد می دهد

ژورنال که بیشترین 1۰مرتبط در میان ژورنال هاي الزویر پیوند می دهد و سپس معموال
.  ارتباط را با حوزه موضوعی چکیده شما دارند پیشنهاد می کند



ElsevierJournalژورنال یاب الزویر  Finder

به بعد را مورد 2۰۰8ژورنال یاب الزویر تنها ژورنال هاي منتشر شده از سال 

اره بررسی قرار می دهد تا مبناي پیشنهاداتش به روز بوده و ژورنال ها و شم

این پایگاه در مورد هر کدام از ژورنال هاي . هاي جدید را در بر گیرد
 factorمیزان ربط موضوعی، : پیشنهادي اطالعات زیر را ارائه می دهد

impact ، ارسال تا ارزیابی )نوع دسترسی، مدت زمان بررسی اولیه مقاله

(پذیرش تا انتشار) ، میزان پذیرش، مدت زمان چاپ مقاله (اولیه



RICeSTسامانه ژورنال یاب

/https://journalfinder.ricest.ac.irآدرس
درباره ژورنال یاب

 خودات ای برای کمک به پژوهشگران جهت یافتن بهترین ژورنال برای انتشار تحقیقسامانه

 کشورپیش بینی میزان شباهت موضوع مقاله پژوهشگران با ژورنال های

ارائه مشخصات ژورنال ها و ضریب تاثیر آن ها

https://journalfinder.ricest.ac.ir/


با شبکه های اجتماعی علمی و دانشگاهیآشنایی

آلتمتریکس : شناخت و کاربا شبکه های اجتماعی علمی و دانشگاهی
(Altmetrics)  دو شبکه معروف اجتماعی علمی ریسرچ گیت

ResearchGate)  و آکادمیاAcademia) هستند(


