
 بسمه تعالی

 مشاوره خدمات توزیع منابع علمی

اطالعات نقش کلیدی در کلیه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. رشد فزاینده تولیدات علمی و 

های اطالعاتی، پژوهش در عصر حاضر را دچار تغییر کرده است. در کنار تولیدات علمی و حجم زیاد تنوع محمل

دسترسی به اطالعات مورد نیاز، اطمینان از تکراری نبودن پژوهش، آگاهی از محتویات علمی اطالعات؛ توانایی 

 کند.های اطالعاتی ضرورت پیدا میمنتشر شده، به روز بودن، آشنایی و توانایی استفاده از انواع محمل

کارآفرینی، ی موضوعی برای پیشرفت تحصیلی، شغلی و حتی کسب درآمد و دانشجویان و محققان هر حوزه

خاصی نیاز دارد؛  باشد و هر مرحله به مهارتنیازمند تولید محتوا هستند. فرآیند تولید محتوا دارای مراحلی می

ترین وظیفه مشاوران کنند. مهممشاوران اطالعاتی، محققان را در یادگیری این مراحل همراهی می

اطالعاتی و منابع موجود و آموزش استفاده از  اطالعاتی،شناسایی نیاز مخاطبان و ارتباط مناسب بین نیاز

های اطالعاتی است. از طرفی گاهی محققان برای انتخاب یک موضوع پژوهشی، تبدیل مسئله پژوهش به پایگاه

شوند. از این حیث هایی مینامه نیز دچار سردرگمییک موضوع اخص و قابل سنجش، نگارش مقاله یا پایان

ی نهایی ی این مراحل از انتخاب موضوع تا مرحلهدهند که همهدماتی را ارائه میمشاوران منابع اطالعاتی خ

، که شودشناسی ارایه میگروه علم اطالعات و دانش گیرد. این خدمات توسطنامه را دربرمیچاپ مقاله یا پایان

 :شودخدمات زیر می شامل

 های اطالعاتی به عنوان مرجعی برای پیدا کردن کتاب مانند: معرفی پایگاهOPAC  ،کتابخانه ملیlib.ir 

های )موارد استفاده از این پایگاه های اطالعاتی در خصوص پیدا کردن کتاب ، فهرست پیوسته سیمرغ. 

 ای موجود است(.و اینکه هر کتابی در چه کتابخانهتخصصی وغیر تخصصی است 

 العاتی معرفی پایگاه اطIRANDOC نامه ها.برای دسترسی به پایان 

 ،آموزش استفاده و جست و جو از پایگاه معرفی (های اطالعاتی معتبر فارسی شامل: سیویلیکاcivilica )

( ، SID( ، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )noormags( ، نورمگز )magiran، مگ ایران )

 .لم نتپورتال جامع علوم انسانی، ع

 المللی شامل:های اطالعاتی معتبر بینمعرفی و آموزش جست و جو در پایگاه Emerald ،

Sciencedirect ،Sage. 

 های اطالعاتی استنادی مانند: معرفی پایگاهScopus. 

 . استفاده از عملگرهای جست و جو برای دقیق و محدود کردن نتایج جست و جو 



 مانند:  رفی مراجع معتبر برای تشخیص اعتبار مجالت.و مع المللیملی و بین اعتبار سنجی مجالت (

JCR   وSJR .) 

 مناسب برای چاپ مقاله. و انتخاب مجلهشناسایی  آشنایی با مراحل 

 برای مجله مورد نظر. آشنایی با نحوه ارسال مقاله 

 هاتشخیص نوع و درجه علمی مقاله. 

 

 سواالت زیر خواهد بود: پاسخگویمشاوره خدمات توزیع منابع علمی 

 المللی جستجو کنم؟های اطالعاتی ملی و بینچگونه در پایگاه 

 در کدام پایگاه اطالعاتی جستجو کنم؟ 

 عملگرهای جستجو چیست و چه کاربردی دارد؟ 

 ترین نتیجه، در فرآیند جست و جو برسم؟چگونه به مرتبط 

 چگونه نتایج حاصل از جستجو را محدود کنم؟ 

  نوشته شده خود را به کدام مجله ارسال کنم؟مقاله 

 

به صورت رایگان به دانشجویان ارائه  جلسه متوالی  3خدمات مشاوره توزیع منابع در حداقل  

میشود. اطالعات دانشجویان به همراه مسئله پژوهشی در نمونه فرم ضمیمه شده، جهت ارائه آموزش 

رح شده؛ ثبت می شود . در هر جلسه مباحث آموزش مناسب با نیاز اطالعاتی که از جانب دانشجو مط

 داده شده  به صورت عملی تمرین و رفع اشکال می شود.

  رایگانصورت دانشکده  ب " مشاوره توزیع منابع علمی"از خدمات  خود پاسخ سواالت جهت دریافت

 استفاده کنید.  00/12الی  00/9از ساعت  روزهای یکشنبهدر 

 کنید .هماهنگی  امور دانشجویی دانشکده مسئولبرای کسب اطالعات بیشتر و تعیین وقت با 

 


