
 نامهپایان و مقاله رایگان دانلود های پایگاه

 springer سایت

 هایپایگاه ترینقوی از است، Springer نامبه آلمانی ناشر محصوالت از که اسپرینگرلینک اطالعاتی پایگاه 

 الکترونیکی هایکتاب بخش در. شودمی محسوب (STM) پزشکی و فناوری علوم، حوزه سه در اطالعاتی

Springer، ۰۰۳۳۳ دارد وجود کتاب عنوان. 

 sci-hub روسی سایت

 دسترسی آن به ایرانی دانشجویان که را پولی هایمقاله خواهندمی که آنهایی برای است ساده راهی سایت این

 ارائه را مقاله که اصلی سایت در ابتدا است کافی است؛ ساده بسیار سایت این از استفاده. کنند دانلود ندارند،

 این. کنید پیستکپی sci-hub در را موردنظر مقاله لینک آن از بعد. کنید پیدا را خودتان موردنظر مقاله داده،

 .کرد خواهد دانلود شما برای را مقاله سایت

  (Research Gate) گیتسرچری سایت

 و هامقاله توانیدمی آن در عضویت از پس که است محققان و دانشمندان برای اجتماعی شبکه سایت یک

 بین از علمی سواالت تمام سریع گیریپاسخ امکان با بگذارید، اشتراک به دیگران با را خود پژوهشی کارهای

 رایگان صورت به دنیا دانشمندان و پژوهشگران ترینقوی

 Web Of Science WOS ساینسآووب پایگاه

: طالیی آزاد دسترسی شوند؛می تقسیم دسته دو به بودن رایگان نوع براساس Open Access هایمقاله

 براساس هامقاله نوع این: سبز آزاد دسترسی. انددرآمده رایگان صورت به ناشر خود سوی از که هاییمقاله

. شوندمی نمایه Pubmed Central در که مقاالتی مانند اند،شده رایگان شوندمی نمایه آن در که هاییپایگاه

 هامقاله کامل متن به ساینسآووب مانند استنادی پایگاه یک طریق از راحتیبه شودمی باعث آزاد دسترسی

 .کنید پیدا دست

 Emerald سایت

 پوشش با( کامل متن) Emerald Full-text -1: شوندمی بندیتقسیم کلی دسته دو به امرالد محصوالت

 مهندسی و الکترونیک مکانیک، مهندسی کتابداری، بازاریابی، انسانی، منابع مدیریت مدیریت،: موضوعی

 زمینه در مدیریتی معتبر هایمجله: موضوعی پوشش با( امرالد نشریات) Emerald Journals-2 الکترونیک

 .تکنولوژی و کاربردی علوم مهندسی، همراه به رسانیاطالع و کتابداری مدیریت مدیریت،

 dart-europe. eu سایت

 دانشگاه 0۳۳ از نامهپایان هزار 0۳۳ حدود رایگان دانلود دسترسی تواندمی که است وجوجست موتورهای از یکی

 دهد قرار اختیار در را اروپایی



 ProQuest سایت

 است کرده فراهم پژوهشگران برای را خود هاینامهپایان از بخشی رایگان دانلود امکان سایت این

 oatd. org سایت

 است مناسب بسیار oatd. org سایت آزاد دسترسی با هایینامهپایان رایگان دانلود و وجوجست برای

  EBSCOHost پایگاه

 ابسکو پایگاه به اتصال برای. است صوتی کتاب هزار ۰8 همراه به الکترونیکی کتاب میلیون یک حدود پایگاه این

 رفته، ایلرنیکا در ابسکو پایگاه به اتصال صفحه به مرورگر تنظیم از بعد کرده، تنظیم را خود مرورگر باید ابتدا

  .کنید وجوجست را خود نظر مورد دیتابیس یا ژورنال عنوان

 

 


