
  
  

  اي به پژوهش دريچه
  
  هاي علمي دادگان. 2

  يم؟جستجو كن دادگان علمي  دركدام
  

  زاده خان محمدپور و فرشيدعادل 
  ي آمار دانشگاه صنعتي اميركبير و پژوهشكده

  
  دادگان را؟  اماكدام. هاي علمي را بررسي كنيم بايد دادگان .يمكن يقتحق يموضوع ي درباره خواهيم فرض كنيد مي

هـا و   ها و برتري هاي علمي را بدانيم و محدوديت توانيم بدهيم كه تفاوت بين انواع دادگان زماني ميرا   اين پرسش پاسخ
  .ها را بشناسيم كاربردهاي هر يك از اين دادگان

  :توان به دو گروه عمده تقسيم كرد هاي علمي را از لحاظ سطح دسترسي كاربران مي دادگان
كنند و امكان جستجو در  سازي مي منتشر شده در يك يا چند شاخه از علوم را نمايه هاي هايي كه مقاله دادگان .1

ها را بـراي كـاربران    ها، و بعضاً نقد مقاله هاي اصلي، مرجع ، چكيده، واژهنام سازمان متبوععنوان، نام نويسنده، 
  .دهند سازند؛ اما متن مقاله را در اختيار آنان قرار نمي فراهم مي

صورت الكترونيكـي در اختيـار    هاي تعداد محدودي ناشر يا انجمن علمي را به هايي كه متن كامل مقاله دادگان .2
هـاي اصـلي،    ، چكيـده، واژه نام سازمان متبـوع دهند و امكان جستجو در عنوان، نام نويسنده،  كاربران قرار مي

 .ازندس ها، و بعضاً در متن مقاله را نيز براي كاربران فراهم مي مرجع

  هاي روز بـراي كـاربران خـود مهيـا     ها امكانات ويژه و متفاوتي را بر اساس فناوري هاي هر يك از اين گروه البته دادگان
ي آمـار   ها كـه پژوهشـگران رشـته    ويژه آن ها ارائه شده است؛ به در زير، فهرست بعضي از مشهورترين دادگان   .كنند مي
 »دانشــيار« هــايي نظيــر در يــك رشــته خــاص هســتيد پايگــاه هــا دادگــان اگــر بــه دنبــال فهرســتي از . پســندند مــي

)http://www.daneshyar.net( هـاي   تري از دادگان فهرست كاملهمچنين  .دنك مي  مهياكاربران  راياين امكان را ب
 :علمـــــــــــــــــي در نشـــــــــــــــــاني زيـــــــــــــــــر موجـــــــــــــــــود اســـــــــــــــــت

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines   
  
  
  
  



  نام دادگان  توضيح
Indexing 
Database and 
Search Engine 

 ي دادگان وابسته به انجمن آمار امريكا و مؤسسه
 آمار رياضي

CIS 
(Current Index to Statistics) 

Statistics 

 STMA-Z انجمن رياضي اروپا دادگان وابسته به
(Statistical Theory and Method Abstracts ) 

 MathSciNet  دادگان وابسته به انجمن رياضي امريكا
(American Mathematical Society, AMS) 

Mathematics 

 Zentralblatt MATH انجمن رياضي اروپا دادگان وابسته به
(European Mathematical Society, Z-Math) 

 Digital Library Plus Science and 
Engineering ها داراي امكانات روزامدتري نسبت به سايردادگان 

آسيا و اروپا  ي هدف اين دادگان، جامعه. است
 .است

SCOPUS (Elsevier) 

 22شامل ) آي اس آي( رويترز-تامسون دادگان
ها  هريك از اين دادگان.باشد ديگر نيز مي دادگان
ها، يا  مقاله  مجموعه اي خاص، كتاب، به رشته
  .ها اختصاص دارد مشابه آن

 .امريكا و اروپا است ي هدف اين دادگان، جامعه

Web of Science (Thomson Reuters, ISI) 
 
http://thomsonreuters.com/scientific-
search-and-discovery/ 

 WorldWideScience.org Science, Social  هاي علمي اكثردادگان موتور جستجو رايگان در
Science, and 
Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نام دادگان  وضيحت
e-Journal, 
Database and 
Search Engine 

 American Statistical Association (ASA) Statistics  انجمن آمار امريكا
Associations آمار رياضي ي مؤسسه  Institute of  Mathematical Statistics (IMS)  

 International Statistical Institute (ISI) المللي آمار ي بين مؤسسه

 Iranian Statistical Society* (ISS)  *انجمن آمار ايران

 *Statistical Research and Training Center (SRTC)*ي آمار ايران پژوهشكده

 American Institute of Physics (AIP) Science and امريكا ي فيزيك مؤسسه
Engineering 
Associations ي مهندسان برق و الكترونيك مؤسسه IEEE Explore (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) 
 IOP (Institute of Physics) فيزيكي  مؤسسه

 SIAM: Society for Industrial and Applied  انجمن صنايع و رياضي كاربردي
Mathematics 

 Emerald (Group Publishing Limited) Press …رياضي، مهندسي، و  ناشر نشريات

ها  بيشتر دانشگاه. وابسته به دانشگاه آكسفورد
 .هستند داراي چنين دادگاني

Oxford Journals and Oxford Open 
(OXFORD UNIVERSITY PRESS) 

 Sage  از ناشران علوم انسانييكي 

نشريات معتبر آماري توسط اين چهار ناشر تر بيش
عنوان مثال، نشريات انجمن  به. شوند منتشر مي

منتشر  »تيلور و فرانسيس«آمار امريكا توسط 
المللي آمار  ي بين شوند و اكثر نشريات مؤسسه مي

  .»اشپرينگر«و » دايركت ساينس«توسط 

Science Direct 
(Elsevier & Academic Press) 
SpringerLink (Springer) 
Taylor & Francis  
Wiley InterScience (Wiley) 

ي ها يهنشر اكثر هاي متن كامل مقاله ي ارائه
 رايگان

DOAJ Special Services 

 3ناشران مختلف با  هاي متن كامل مقاله ي ارائه
  سال تأخير 5تا 

JSTOR 

و  ها نامه متن كامل پايان ها، حاوي مقاله بر عالوه
 .امريكاي شمالي است هاي دانشگاه يها رساله

هاي فارسي از  نامه الزم به ياداوري است كه چكيده پايان(
  )قابل بازيابي است پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

Proquest 

اين پايگاه، . استنادي علوم جهان اسالمپايگاه 
  .هاي فارسي مختلفي است شامل دادگان

ISC 
Islamic World Science Citation Center 

  CIVILICA هاي ايران كنفرانس هاي متن كامل مقاله ي ارائه

 MagIran ناشران ايراني هاي مقاله ي متن كامل ارائه

 ايراني هاي نشريه هاي كامل مقالهمتن  ي ارائه
 صورت رايگان، توسط جهاد دانشگاهي به

SID 

در   ،جسـتجو  امكانبا  ها نشريه اين. سازد يرا ممكن م ها نشريه فايل به دسترسيً  را ندارد و صرفا اطالعاتي بانك يك امكانات* 
SID موجود هستند نيز. 


