
 

وزارت علوم،  انیبر اساس تفاهم نامه منعقد شده م ی)رایسست(علوم و فناور یاطالع رسان یمنطقه ا مرکز

از  0731آن در سال  سیتاس حهیو ال ریدا 0731و فرهنگستان علوم جهان سوم در سال  یو فناور قاتیتحق

 نیو تأم یاطالعات یازهاین نیبا هدف تام سستینگهبان گذشت.  را یو شورا یاسالم یمجلس شورا بیتصو

 رانیا ییایکه در حوزه جغراف ییکشورها انیپژوهشگران و دانشجو ،یعلم أتیه یاعضا ازیمورد ن یمدارک علم

 .شده است سیقرار دارند تاس

 یرانیپژوهشگران ا نیاطالعات ب یکینظام مبادله الکترون یتوان به برقرار یم سستیمهم را یها تیجمله فعال از

 یها و کتاب یعلم اتینشر ،یپژوهش یها انتشار گزارش ،یاطالعات یها گاهیانواع پا سیمنطقه، تأس یو کشورها

ارتباط و  ی، برقرار یعلوم و فناور یها در حوزه یا و منطقه یداخل یها از پژوهش تیحما ،یفارس ریو غ یفارس

آنها  ازیاطالعات مورد ن نیو تأم ازهاین ییشناسا یبرا یو آموزش یخدمات ،یصنعت یها با بخش یعلم یهمکار

.اشاره کرد  

 یها م گاهیپا نینموده که هر کدام از ا سیرا تأس یمختلف یاطالعات یها گاهیخود پا تیفعال یاز ابتدا سستیرا

به متن کامل مقاالت  یها امکان دسترس گاهیپا نی. در ادینما نیکاربران را تأم یاطالعات یازهایاز ن یتواند بخش

و  نیالت یکتاب ها ،یعلم یشهایها و هما فرانس، مجموعه مقاالت کن یجیترو یعلم ،یو پژوهش یمجالت علم

و  یجهان یمجموعه استانداردها ،یو فارس یسیانگل ینامه ها انیپا ،یکاربرد یقاتیتحق یطرحها دهیچک ،یفارس

و  نیالت ،یمختلف فارس یو به زبان ها یموضوع یدر تمام حوزه هامقاالت روزنامه ها و...  لیاطالعات از قب ریسا

  یمدارک علم ریقادر است سا سستیرا نیفراهم شده است. همچن  یحضور ریو غ یحضور قیاز طر یعرب

.کاربران قرار دهد اریزمان ممکن در اخت نیرا در کوتاه تر ایسراسر دن یها معتبر علم گاهیموجود در پا  

:ها عبارتند از گاهیپا نیاز خدمات ا یبرخ  

سستی( موجود در رایاسالم یکشورها ژهی) به و یالملل نیو ب یمل اتیآسان به نشر یدسترس  

اتینشر ییفهرست الفبا مشاهده  



یموضوع یبر اساس طبقه بند اتیفهرست نشر مشاهده  

اتیفهرست مندرجات نشر مشاهده  

اعتبار آنها تیو وضع اتیمشخصات کامل نشر مشاهده  

یبا استفاده از نام کاربر اتیبه متن کامل مقاالت نشر یدسترس  

 ی(کیالکترون ای ی)اعم از چاپ اتیمختلف نشر یبه نسخه ها یدسترس

 درادامه نمونه ای ازجستجوی پیشرفته دراین پایگاه رامشاهده می کنیم:
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