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نمای کلی درس
اصول و روش تحقیق یکی از مهمترین فعالیتها و ابزارها برای تحلیل فرایند های آموزشی است .تخقیق از دیرباز با آدمی همراه بوده
است و در طول تاریخ به شیوه ها و روش های مختلفی آنرا انجام داده است  .چنانچه انسان با تحقیق آشنا نمی شد و اقدام به انجام آن
نمی کرد آیا دانش و علم انسان تا بدین پایه امروزی بود  ،مسلما پاسخ منفی است .بنابراین تحقیق هم از دیدگاه فردی و هم از دیدگاه
اجتماعی یک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقیق را در زندگی خود نداشته باشد  ،تصوری از رشد و تکامل هم برای او
نمی توان داشت.عالوه براین ضرورت انجام تحقیق از دیگاه علمی نیز انکار ناپذیر است چه "تحقیق را مایه حیات علم دانسته اند" و
بدون انجام تحقیق علم همچون آبی که در حائی ماند باشد دچار گندیدگی و تبدیل شدن به لجنزار خواهد شد.
اهداف
در این کالس مباحثی پیرامون ضرورت آشنائی با روش تحقیق پیشرفته ارائه می گردد و دانشجویان همچنین متقاعد خواهد شد برای
بررسی های علمی و دقیق نیازمند یادگیری روش های تحقیق علمی می باشد.
مراحل تدوین و اجراي یک طرح پژوهشي
ویژگی های تحقیق
فرایند چرخه انجام تحقیق
دسته بندي انواع تحقیقات علمی
انتخاب موضوع ،تعریف مساله و تدوین فرضیه ها
تحقیق آزمایشی در مدیریت
جامعه و نمونه
روش های گردآوري داده هاي تحقیق
انواع تحقیقات در سازمان و مدیریت
تجزیه و تحلیل داده هاي کمی و کیفی و ترکیبی
تدوین و نگارش گزارش تحقیق
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سایت های دریافت مقاالت فارسی
ٕ ٓذارک ػِٔی ایزاٝ  اطالػبتٙؼکذٛٝپژ
www.irandoc.ac.ir
:رٞرد اطالػبت ػِٔی کؼٞ رک۰۶۶۶۶۶ ػبَٓ ثیغ اس
 کبرػ٘بطی ارػذٝ بی ایزإ – دکتزاٛٚٓپبیبٕٗبرٞبی كبرؽاُتسـیالٕ ایزاٗی خبرج اس کؼٛٚٓپبیبٕٗبرٞؼی کؼٛٝبی پژٛطزذٕ٘گی ایزاٛكزٝبیػِٔیّٛٞسیٞ طٔپٝ بٛٙک٘گز،بٛٓوبالتطٔی٘بر ك٘یٝ ٓوبالت ػِٔیُٕتی ایزاٝبی دٛگشارعٕبی ایزاٛٚٗد در کتبثخبٞخٞٓ ٖاری التیٝزطتگبٕ ٗؼزیبت ادٜكّ تزثیتیِٞػرٞ ٓتخــیٖ ارػذ کؼٝ ٖاطالػبت ٓسوویاطالػبت آةاطالػبت خشریٛبد داٗؼگبٜ خSID - ٙپبیگب
www.sid.ir
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در ػـز اطالػبت  ٝخٜبٗی کٛ ٚزگ ٚٗٞتٞطؼٞ٘ٓ ٚط ث ٚدطتیبثی ٓظتٔز  ٝػِٔی ث ٚاطالػبت اطت ،طبٓبٗذٛی  ٝپزداسع
اطالػبت ٓ ٝوبالت ػِٔی ٓ٘تؼز ػذ ٙدر ٗؼزیبت ػِٔی –پژٛٝؼی أٛیتی خبؽ یبكت ٚاطت .ثز ایٖ اطبص خٜبد داٗؼگبٛی
در تبریخ ٓ ۶۰زداد  ۶۱۳۱اهذاّ ث ٚاكتتبذ ” ٓزکش اطالػبت ػِٔی خٜبد داٗؼگبٛی ” ٗٔٞد.
اٛذاف تبطیض ایٖ ٓزکش آٗچ٘بٕ ک ٚدر اطبط٘بٓ ٚإٓ آٓذ ٙاطت ” تزٝیح  ٝاػبػ ٚاطالػبت ػِٔی  ،گظتزع  ٝارتوبء خذٓبت
اطالع رطبٗی ثٓ ٚسووبٕ  ،طزػت ثخؼیذٕ ث ٚکبٝع ٛبی ػِٔی  ٝاكشیغ اثز ثخؼی تسویوبت در کؼٞر اطت”.
ٓزکش اطالػبت ػِٔی خٜبد داٗؼگبٛی تست ٗظبرت ػٞرای ػِٔی  ،خذٓبت خٞد را اس طزین پبیگب ٙای٘تزٗتی
www.SID.irث ٚػ٘ٞإ ثبٗک اطالػبت ػِٔی کؼٞر  ٝدر آی٘ذٗ ٙشدیک در ططر ٓ٘طو ٚارائٓ ٚی دٛذ  ٝتالع ٗٔٞد ٙاس
تدزثٛ ٚبی ٓؼبث ٚدر داخَ  ٝخبرج اس کؼٞر خٜت ثٜجٞد  ،رٝسآٓذی  ٝخبٓؼیت اطالػبت اطتلبد ٙک٘ذ.
خذٓبت ػٔذ ٙپبیگب SID ٙػجبرت٘ذ اس:
خظتد ٝ ٞارائ ٚچکیذٓ ٙوبالت ٗؼزیبت ػِٔی – پژٛٝؼی کؼٞردطتزطی ثٓ ٚتٖ کبَٓ )ٓ (Full Textوبالتٓؼزكی  ٝارائٓ ٚوبالت ٗؼزیبت ایزاٗی ٗٔبی ٚػذ ٙدرISIدطتزطی ثٓ ٚدٔٞػٓ ٚوبالت ٓسووبٕ ایزاٗی چبپ ػذ ٙدر ٗؼزیبت ثیٖ أُِِیطزٝیض گشارع ٛبی اطت٘بدی ٗؼزیبت ػِٔی – پژٛٝؼی کؼٞر ) (JCRاس طزین ػبخؾ تبثیز )ٝ (Impact Factorػبخؾ آٗی)(Immediacy Index
ٓؼزكی ٗؼزیبت ٞٗ ٝیظ٘ذگبٕ ٓوبالت پز اطت٘بدطزٝیض ارطبٍ اُکتزٗٝیکی ٓوبالت ) ٝ (Online Submissionرٛگیزی پیؼزكت کبر تٞطظ ٗٞیظ٘ذگبٕثبٗک اطالػبت ٗؼزیبت کؼٞر
www.magiran.com
ثشرگتزیٖ ٓزخغ ٔٗ ٝبیؼگب ٙدائٔی ٓطجٞػبت کؼٞردر کؼٞر ٓب ٗؼزیبت ٓتؼذدی ث ٚچبپ ٓی رط٘ذ ک ٚػٔٓٞب ث ٚدالیَ
ٓختِق ثزای ٓخبطجیٖ ػ٘بخت ٚػذٗ ٙیظت٘ذ  ٝزتی ٓتخــیٖ إٓ رػتٗ ٚیش اس اٗتؼبر آٜٗب ثی اطالع ٓی ثبػ٘ذٔٛ .چ٘یٖ
ثظیبری اس ػالهٔ٘ذإ  ٝپژٛٝؼگزإ ٗیبسٓ٘ذ خظتدٓ ٝ ٞطبُؼٓ ٚوبالت ٓ ٝطبُت ٓ٘ذرج در ػٔبرٛ ٙبی ٓختِق ٗؼزیبت
ٛظت٘ذ ک ٚپبطخ آٜٗب خش ثب اطتلبد ٙاس كٖ آٝری اطالػبت ٓوذٝر ٗیظت.
در ایٖ راطتب كؼبُیت طبیت اس طبٍ  ۶۱۳۶آؿبس گزدیذ  ٝضٖٔ ٓکبتج ٝ ٚرایشٗی ٛبی ٓکزر ثب ٓذیزإ ٗؼزیبت ،تب کٕ٘ٞ
ٓٞكن ث ٚپٞػغ  ٝارای ٚخذٓبت ث ٚثیغ اس ٗ ۶۰۶۶ؼزی ٚدر زبٍ اٗتؼبر ػذ ٙایْ .ایٖ خذٓبت ػبَٓ درج ػ٘بط٘بٓٗ ٚؼزی،ٚ
طزذ رٝی خِذ  ٝكٜزطت ٓطبُت ٛز ػٔبر ٝ ٙاهالّ ٓوبُ ٚػ٘بختی آٜٗب ثب اطتلبد ٙاس ٓ٘ذرخبت ٗؼزیٓ ٚیثبػذ .ایٖ خذٓبت
كوظ ثب ارطبٍ یک ٗظخ ٚاس ٛز ػٔبر ٙثٗ ٚؼزیبت ارایٓ ٚی ػٞد  ٝکبرثزإ ٓی تٞاٗ٘ذ ثب اطتلبد ٙاس كٜزطت اُلجبیی ،كٜزطت
ٓٞضٞػی  ٝخظتد ٞثٗ ٚؼزیبت ٓٞرد ٗظز خٞد دطت یبث٘ذ.
ٔٛچ٘یٖ ٗؼزیبت ٓیتٞاٗ٘ذ ٓتٖ کبَٓ  ٝیب گشیذٓ ٙوبالت خٞد را در ایٖ طبیت در دطتزص کبرثزإ طبکٖ در داخَ  ٝخبرج
کؼٞر هزار د٘ٛذ.
طیٞیِیکب
http://www.civilica.com
طیٞیِیکب ،یک دایز ٙأُؼبرف تخــی ثزای کِی ٚرػتٛ ٚبی ػِ ّٞاطت کٛ ٚذف اس را ٙاٗذاسی إٓ ،ایدبد ثظتزي ٓ٘بطت
خٜت خِٞگیزي اس پزاً٘ذ ٙػذٕ ٗتبیح تسویوٜب ٓ ٝطبُؼبت ٓسووبٕ  ٝداٗؼٔ٘ذإ ایزاٗي اطت .تسویوبتي ً ٚثذ ٕٝػي طزٓبیٚ
ًؼٞر ٛظت٘ذ .چزا ً ٚدر دطتزص ثٞدٕ ًِیً ٚبرٛبي هجِي ث ٚؿٞرت یي ٓدٔٞػ ًٚ ٚثب چ٘ذ دًٔٓ ٚیتٞاٗیذ ث ٚآٜٗب دطتزطي
داػت ٚثبػیذ ،خِٞي ثظیبري اس دٝثبرً ٙبریٜب را خٞاٛذ گزكت ٓ ٝطٔئ٘ب اثشاري هذرتٔ٘ذ ثزاي داٝرإ ٓوبالت ً٘لزاٗظٜبي
آتيٗ ٝ ،یش داٗؼدٞیبٕ ٓوبطغ تسـیالت تٌٔیِي ً ٚدر پي اٗدبّ پبیبٕ ٗبٓ ٚخٞد ٛظت٘ذ ،خٞاٛذ ثٞد ٝ .اُجت ٚیٌي اس ثشرگتزیٖ
دطتبٝردٛبي ایٖ پبیگب ٙدر  ْٛػٌظتٖ تٔزًشگزایي  ٝاس ثیٖ ثزدٕ ٓزسٛبي خـزاكیبیي  ٝكٞاؿَ ثزاي دطتزطي ث ٚاطالػبت
 ٝداٗغ ٓیجبػذٓ .ب ٔٛچ٘بٕ در زبٍ طزازي  ٝاكشٝدٕ ثخؼٜبي خذیذ ث ٚایٖ پبیگبٛ ٙظتیْ تب ثتٞاٗیْ ثٓ ٚؼ٘بي تٔبّ ًِٔ ٚإٓ را
تجذیَ ثٓ ٚزخؼي ثزاي داٗغ ً٘یْ.
طیٞیِیکب ،در طبٍ  ۶۱۳۱آؿبس ث ٚكؼبُیت ٗٔٞد ٝ ٙدر زبٍ زبضز ٓ ٝوبالت کِی ٚرػتٛ ٚبی ػِٔی در چٜبر طجو ٚث٘ذی اؿِی
«ػِ ّٞكیشیکی ٜ٘ٓ ٝذطی»« ،ػِ ّٞطالٓت»« ،ػِ ّٞسیظتی» « ٝػِ ّٞاختٔبػی» را ارایٓ ٚی ٗٔبیذ.
طیٞیِیکب ،در کتبثخبِٗٓ ٚی خٜٔٞری اطالٓی ایزإ ث ٚػٔبر ISSN 5540 - 1735 ٙثجت ػذ ٝ ٙیکی اس طبیتٜبی سیز
ٓدٔٞػ ٚػزکت تٞطؼ ٚك٘بٝری طبختٔبٕ ث ّٞطبس ٙاطت.
ٝاژ CIVIL ٙاس ریؼ ٚالتیٖ ٓ civilisی ثبػذ ک ٚث« ٚطکٗٞت در ػٜزٛبی ٓتٔذٕ» در ٓوبثَ «سٗذگی رٝطتبیی» اػبرٙ
داردٝ .اژ CIVILIZATION ٙثٓ ٚؼ٘بی تٔذٕ ٗیش اس ٔٛیٖ ریؼٓ ٚؼتن ٓی ػٞدٗ .بّ  CIVILICAثب اُٜبّ اس کِٔٚ
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 ،Britannicaثشرگتزیٖ دایز ٙأُؼبرف خٜبٕ ،اٗتخبة ػذ ٝ ٙث ٚؿٞرت رطٔی در ادارٓ ٙبُکیت ؿ٘ؼتی کؼٞر ایزإ
خٜت اطتلبد ٙاٗسـبری تٞطظ ػزکت تٞطؼ ٚك٘بٝری طبختٔبٕ (ٓدزی طبیت) ثجت ػذ ٙاطت .
پبیگبٛٙبي ای٘تزتي ٓلیذ ثزاي یبكتٖ ٓوبالت ػِٔي
پبیگبSCOPUSٙ
ایٖ پبیگب ٙاطالػبتي ٓتؼٌَ اس ٗ 444بػز اٌُتزٗٝیٌي ٓي ثبػذ ًٗ 45444 ٚؼزی ٚرا تست پٞػغ خٞد هزار داد ٙاطت .پبیگبٙ
یبد ػذ ٙث ٚػ٘ٞإ یي ٓٞتٞر خظتد ٞدطتزطي ًبرثزإ را ثٓ 88 ٚیِی ٕٞػ٘ٞإ چٌیذٓ ٙوبالت اس طبٍ  4964ث ٚثؼذ را كزاْٛ
ٓي ً٘ذ .چ٘بٗچ ٚاػتزاى ٓوبُٞٓ ٚرد ٗظز تٜی ٚػذ ٙثبػذ ،آٌبٕ دطتزطي ثٓ ٚتٖ ًبَٓ ٓوبُٗ ٚیش ٝخٞد دارد .اس دیگز هبثِیت
ٛبي ایٖ پبیگب ٙایٖ اطت ً ٚارخبػبت ٓٞخٞد در اٗتٜبي ٛز ٓوبُ ٚرا ثب تؼذاد ارخبػبتي ً ٚتبً٘ ٕٞدر ٓلبالت ٗگبرع یبكتٚ
ٗظجت ث ٚإٓ ؿٞرت گزكت ٚاطتٓ ،ؼخؾ ٓي طبسد .ثزاي اطتلبد ٙاس آٌبٗبت ایٖ پبیگب ٙث ٚایٖ ٗؼبٗي ای٘تزٗتي ٓزاخؼٔٗ ٚبییذ
http://www.scopus.com
پٞرتبٍ ٓذیزیت ٓ٘بثغ ٓ ٝآخذ
ایٖ پٞرتبٍ اطالػبتي را پیزآٓ ٕٞذیزیت ٓ٘بثغ ٓ ٝآخذ در خٞد داردٓ .ؼٌَ طبٓبٗذٛي ٓ٘بثغ یٌي اس ٗیبسٛبي اطبطي ٓسووبٕ
در ٗگبرع ٓوبالت ػِٔي اطت .ثب ٓطبُؼٓ ٚوبالت ٓٞخٞد در ایٖ پٞرتبٍ ٓي تٞاٗیذ ثب ك٘ ٝ ٕٞرٝع ٛبي ًبرآٓذ ،ػیٛ ٙٞبي
آطبٕ طبٓبٗذٛي ٓ٘بثغ ٓ ٝآخذ را در ٓوبالتي ً ٚهـذ ٗگبرع آٜٗب را داریذ؛ ثیبٓٞسیذ .ثزاي اطتلبد ٙاس آٌبٗبت ایٖ پٞرتبٍ
رٝي پیٗٞذ سیز ًِیي ٗٔبییذ:
http://www.refdataportal.com
اٗتؼبرات  ٝ Wileyارای ٚرایگبٕ دطتبٝردٛبي پژٛٝؼي
اٗتؼبرات ثیٖ أُِِي ٝایِي ) (Wileyاهذاّ ث ٚاٗتؼبر رایگبٕ ثخؼي اس ػٔبرٛ ٙبي پیؼیٖ ٗؼزیبت ػِٔي خٞد ثز رٝي
ای٘تزٗت ًزد ٙاطت .ایٖ ٗؼزیبت ً ٚدر  45رػت ٚػِٔي طجو ٚث٘ذي ػذ ٙاٗذ ،درثزدارٗذ ٙزدْ هبثَ تٞخٜي اس ػٔبرٛ ٙبي
پیؼیٖ ٓي ثبػ٘ذ .ثزاي ٓؼبٛذ ٙكٜزطت اؿِي ایٖ طزي اس ٗؼزیبت ٝ ٝرٝد ث ٚكٜزطت ٛبي كزػي إٓ ٛب ًبكي اطت ثز رٝي
پیٗٞذ سیز ًِیي ٗٔبییذ  ٝث ٚؿلس OnlineBooks ٚایٖ ٗبػز ٓتـَ ػٞیذ.
ثب ٝرٝد ث ٚكٜزطت ٛبي كزػي  ٝاٗتخبة ٗؼزیٞٓ ٚرد ٗظز خٞدٓ ،ي تٞاٗیذ ػٔبرٛ ٙبي پیؼیٖ إٓ را ثب كزٓت  PDFداِٗٞد
ً٘یذ.
كٜزطت ٗؼزیبت ػِٔي  Wiley InterScienceدر ایٖ ٗؼبٗي ای٘تزٗتي هزار دارد:
http://www3.intersci...olb_series.html
پٞرتبٍ چٌیذٓ ٙوبالتScience Direct
ثب ٓزاخؼ ٚث ٚایٖ پٞرتبٍ ٓي تٞاٗیذ ث ٚچٌیذٓ ٙوبالت ٓیِیٛ ٕٞب ٓوبُ ٚػِٔي ً ٚتٞطظ ٗ 48بػز ٓؼزٝف ثیٖ أُِِي اٗتؼبر یبكتٚ
اطت ،دطتزطي پیذا ً٘یذ .ثزاي ایٖ ٓ٘ظٞر ًبكي اطت ثز رٝي پیٗٞذ سیز ًِیي ٗٔبییذ.
پٞرتبٍ چٌیذٓ ٙوبالت
پٞرتبٍ ً٘لزاٗضٛبي خٜبٕ
ثب ٓزاخؼ ٚث ٚایٖ ٝة طبیت اس آخزیٖ اخجبر ٓزثٞط ث ٚک٘لزاٗض ٛب ٔٗ ٝبیؼگبٜٛبیی ک ٚهزار اطت در ططر خٜبٕ ثزگشار
ػٞد ،ثبخجز خٞاٛیذ ػذ.
www.allconferences.com
دطتزطی ثٓ ٚتٖ کبَٓ  7444ػ٘ٞإ ٗؼزی ٚپژٛٝؼی
ٓدٔٞػ Free Full Text ٚآکبٕ دطتزطی ػٔب را ثٓ ٚتٖ کبَٓ  7444ػ٘ٞإ ٗؼزی ٚپژٛٝؼی كزا ْٛطبخت ٚاطت .ثب کِیک
ٗٔٞدٕ ثز رٝی ٗؼبٗی ای٘تزٗتی سیزٓ ،ی تٞاٗیذ كٜزطت اُلجبیی ایٖ ٓدٔٞػ ٚرا ٓؼبٛذٔٗ ٙبییذ:
http://www.freefulltext.com/
دطتزطی ث ٚثیغ اس ٓ 85یِی ٕٞػ٘ٞإ ٓ٘جغ داٗؼگبٛی
ٓدٔٞػ ٚارسػٔ٘ذ  Ingenta Connectثب در ثز گزكتٖ ثیغ اس ٓ 85یِی ٕٞػ٘ٞإ ٓوبُ ،ٚكـَ ٛبیی اس کتت گٗٞبگ،ٕٞ
گشارػٜبی تسویوبتی  ٝؿیز ٙیکی اس ٓ٘بثغ ػِٔی ٓ٘سـز ثلزد ٓٞخٞد در ای٘تزٗت ٓی ثبػذ .ثخغ ٛبی خبؽ پژٛٝؼگزإ،
کتبثذارإ ٗ ٝبػزإ در ٝة طبیت إٓ پیغ ثی٘ی ػذ ٙاطت .دریبكت ثظیبری اس ٓوبالت ایٖ ٝة طبیت ث ٚؿٞرت رایگبٕ
آکبٗپذیز اطت .ث٘ٓ ٚظٞر ٓؼبٛذ ٙؿلس ٚاؿِی ایٖ پبیگب ٙاطالػبتی رٝی پیٗٞذ سیز کِیک ٗٔبییذ:
http://www.ingentaconnect.com
340000ػ٘ٞإ ٓوبُ ٚػِٔی كوظ ثب یک کِیک!
ٓدٔٞػٓ ٚوبالت  ERICثب در ثز داػتٖ  044444ػ٘ٞإ ٓوبُٓ ٚؼتجز ػِٔی تٔبّ ٓتٖ ) (Full Textک ٚطی طبُٜبی  4966تب
 8448در ٗؼزیبت ثیٖ أُِِی ث ٚچبپ رطیذ ٙاٗذ٘ٓ ،جغ ارسػٔ٘ذی ثزای پژٛٝؼگزإ در زٞسٛ ٙبی گٗٞبگ ٕٞاطت .دریبكت
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ثیؼتز ایٖ ٓوبالت ث ٚؿٞرت رایگبٕ آکبٗپذیز اطت  ٝثزخي ٗیش ٓظتِشّ پزداخت ٛشی٘ٛٚبي ٓزثٞطٛ ٚظت٘ذ .ث٘ٓ ٚظٞر
ٓؼبٛذ ٙؿلس ٚاؿِی ایٖ پبیگب ٙاطالػبتی رٝی پیٗٞذ سیز کِیک ٗٔبییذ:
http://www.eric.ed.gov/
كٜزطت ژٝرٗبٍٛبیي ً ٚدطتزطي ثٓ ٚوبالت آٜٗب رایگبٕ اطت
در ایٖ پبیگب ٙآکبٕ دطتزطی ثٓ ٚتٖ کبَٓ  0788ػ٘ٞإ ٗؼزی ٚتخــی ثب هبثِیت کبٝع در ػ٘بٝیٖ ٗؼزیبت ث ٚسثبٕ
اٗگِیظی كزا ْٛگزدیذ ٙاطت .ایٖ ٓدٔٞػ ٚارسػٔ٘ذ ثب در ثز داػتٖ كٜزطت ٓ٘ذرخبت ٗ 4044ؼزی 849705 ٝ ٚػ٘ٞإ
ٓوبُ٘ٓ ،ٚجغ ػِٔی ٓ٘بطجی خٜت ثٜز ٙثزداری اػضبی ٓستزّ ٛیأت ػِٔی داٗؼگبٛٙبي ًؼٞر  ٝداٗؼدٞیبٕ ارخٔ٘ذ ٓی ثبػذ.
ث٘ٓ ٚظٞر ٓؼبٛذ ٙكٜزطت ٗؼزیبت  ٝکبٝع در آٜٗب ،رٝی پیٗٞذ سیز کِیک ٗٔبییذ:
http://www.doaj.org/
خظتد ٝ ٞدریبكت طزیغ ٓوبالت
اگز ٓی خٞاٛیذ ٓوبُ ٚای را در ارتجبط ثب ٓٞضٞػی ث ٚطزػت در ای٘تزٗت پیذا ک٘یذ  ٝآٗزا داِٗٞد ٗٔبییذ ،زتٔب ثٗ ٚؼبٗی
ای٘تزٗتی سیز طزی ثشٗیذ:
http://www.articlealley.com
ٓ٘بثؼي ثزاي دریبكت ٓوبالت رایگبٕ
ثب ٓزاخؼ ٚثٛ ٚز یي اس ایٖ پبیگبٛٙبي ای٘تزٗتي ٓي تٞاٗیذ ٓوبالت رایگبٕ ثظیبري را در زٞسٛ ٙبیي ٓبٗ٘ذ :داٗغ  ٝك٘بٝري،
پشػٌي ،تدبرت ،ثبساریبثي٘ٛ ،زٝ ،رسع ،ؿ٘بیغ گٗٞبگ ،ٕٞادثیبت  ٝؿیز ٙدریبكت ٗٔبییذٗ .ؼبٗي ای٘تزٗتي ایٖ پبیگبٛ ٙب اس
ایٖ هزار اطت:
HighWire Press
http://highwire.stan...sts/freeart.dtl
Open J-Gate
http://www.openjgate...uickSearch.aspx
Amagazines
http://www.amazines.com/
Articlesbase
http://www.articlesbase.com
OxfordOpen
http://www.oxfordjou...org/oxfordopen/
SciELO
http://www.scielo.org
Google Book Search
ًتبثٜبي رایگبٕ گٞگَ
http://books.google.com
Infoplease
http://www.infoplease.com
LibrarySpot
http://www.libraryspot.com
MIT Libraries
http://libraries.mit.edu
Newpages
http://www.newpages.com
Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/catalog
IFF
http://www.lff.org
ٓؼزكی ٝة طبیت ٛب ثزای داِٗٞد پبیبٗبٓٛ ٚبی التیٖ
ٓدٔٞػ ٚای ًبَٓ اس رطبُٛ ٚب  ٝپبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی داٗؼگبٛی
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21پبیگب ٙاطالػبتي درخـٞؽ رطبُٛ ٚب  ٝپبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی داٗؼگبٛی ٓؼزكي ػذ ٙاٗذ ًٞٓ ٚرد اطتلبد ٙاطبتیذ  ٝداٗؼدٞیبٕ
هزار ٓي گیزد
Proquest Dissertation
http://wwwlib.umi.com/dissertations
ایٖ پبیگب ٙػبَٓ اطالػبت ًتبثؼ٘بختی  ٝچٌیذ ٙثیغ اس دٓ ٝیِی ٕٞپبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی داٗؼدٞیبٕ  4444داٗؼگب ٙخٜبٕ ( ؿبُجب"
آٓزیٌبی ػٔبُی ) در ٓوبطغ ًبرػ٘بطی ارػذ  ٝدًتزی اطت .طبالٗ ٚاطالػبت  47444پبیبٕ ٗبٓ ٚخذیذ ث ٚایٖ ٓدٔٞػٚ
اضبكٓ ٚی ػٞد .آٌبٕ دطتیبثی ث ٚاطالػبت ًتبثؼ٘بختی  ٝچٌیذ ٙپبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی خٜبٕ اس طبٍ  4864تب ً٘( ٕٞاس طبٍ
 4997ث ٚثؼذ ٔٛزا ٙثب  84ؿلس ٚآؿبسیٖ إٓ) اس طزین ٗؼبٗی كٞم ٝخٞد دارد.
Theses Canada Portal
http://www.collectio...da/index-e.html
طبیت كٞم ً ٚثب ػ٘ٞإ پزتبٍ پبیبٕٗبٓٛٚبی ًبٗبدا ػ٘بختٓ ٚیػٞد ،یٌی اس ثخؼٜبی ٓ٘ؼؼت اس ًتبثخبِٗٓ ٚی ًبٗبداطت ٝ
ٓیتٞإ ٓتٖ ًبَٓ پبیبٕٗبٓٛٚب  ٝرطبُٛٚبی داٗؼگبٛی را در إٓ یبكت .ثزای دریبكت یي پبیبٕٗبًٓ ٚبكی اطت در ثخغ
خظتد ،ٞاطالػبت ٓزثٞط ث ٚپبیبٕٗبٓ ٚدرخٞاطتی را تبیپ ٗٔٞد ٝ ٙاس ٓیبٕ ٗتبیح خظتد ،ٞپبیبٕٗبٓٞٓ ٚرد ٗظز را ث ٚؿٞرت
ًبَٓ  ٝدر هبُت كبیَ  Pdfدریبكت ٗٔٞدٛ .یچ ٓسذٝدیتی ثزای اطتلبد ٙاس ٓتٖ ًبَٓ پبیبٕٗبٓٛٚب ٝخٞد ٗذارد  ٝاطالػبت ًبَٓ
ًتبةػ٘بختی درثبرٛ ٙز پبیبٕٗبٓٝ ٚهتی ٗس ٙٞخزیذ إٓ ٗیش ارائ ٚػذ ٙاطت.
)Theological Research Exchange Network (TREN
http://www.tren.com/
ػجٌٓ ٚجبدُ ٚتسویوبت اٗدبّ گزكت ٚدر ٓٞضٞع اُٜیبتً ،تبثخبٗٚای ٓؼتَٔ ثز  44444ػ٘ٞإ رطبُ ٝ ٚپبیبٕٗبٓ ٚداٗؼگبٛی اس
ٞٓ 74طظ ٚكؼبٍ در سٓی٘ ٚاُٜیبت اطت .ػال ٙٝثز ایٖ ،در ػجٌٓ ٚذًٞرٓ ،وبُٛٚبی ارائ ٚػذ ٙثً٘ ٚلزاٗظٜبی طبُیبٗ ٚدر
ٗؼظتٛبی اٗدٖٔٛبی داٗؼگبٛی ث ٚؿٞرت آٗالیٖ در اختیبر ًبرثزإ هزار ٓیگیزد .ثزخی اس ایٖ اٗدٖٔٛبی داٗؼگبٛی ًٚ
ٓوبالت إٓ در طبیت ٝخٞد دارٗذ ،ػجبرت٘ذ اس؛ اٗدٖٔ اُٜیبت پزٝتظتبٕ اٗدیِی ،اٗدٖٔ آٓزیٌبیی تبریخ ًِیظب ،اٗدٖٔ ٓطبُؼبت
اػیبد پ٘دبٛگبٗ ...ٝ ٚایٖ ػجٌ ،ٚاط٘بد داٗؼگبٛی را ث ٚط ٚطزین در اختیبر ًبرثزإ هزار ٓیدٛذ -4 :ث ٚؿٞرت دیدیتبُی
یؼ٘ی اس طزین ای٘تزٗت ٗ -8ظخ ٚرٞٗٝػت ً ٚثزای ٛز ؿلس 45 ٚط٘ت دریبكت ٓیگزدد -0 .ث ٚؿٞرت ریش كیغ
Diplomarbeiten Agentur diplom.de
http://www.diplomica.com/welcome.html
در ایٖ طبیت ٗیش پبیبٕٗبٓٛٚبی آُٔبٗی سثبٕ ً ٚدر داٗؼگبٜٛبی ًؼٞر آُٔبٕ ث ٚرػت ٚتسزیز در آٓذٙاٗذ ،هزار دارد .اطالػبتی
ً ٚراخغ ثٛ ٚز یي اس پبپبٕٗبٓٛٚب آٓذً ٙبَٓ ثٞد ٝ ٙػبَٓ ػ٘ٞإٞٗ ،یظ٘ذ ،ٙتؼذاد ؿلسبت ،سثبٕ ،خالؿٓ ٚطبُت  ٝكٜزطت
ٓطبُت اطت .اُجت ٚثزای اطتلبد ٙاس ًَ پبیبٕٗبٓٚثبیظتی ٓجِؾ هیذ ػذ ٙدر طبیت را اس طزین ًبرتٜبی اػتجبری پزداخت ٗٔٞد.
Dissertations & Abstract Database
http://www.dissertation.com/
داٗؼدٞیبٕ دٝرٛٙبی ًبرػ٘بطی  ٝثبالتز اس طزین ایٖ طبیت ٓیتٞاٗ٘ذ پبیبٕٗبٓٛٚبی خٞد را ث ٚؿٞرت آٗالیٖ ٓ٘تؼزً٘٘ذ.
ثزای ایٖ ًبر السّ اطت كزٓی را در طبیت پزًزد ٝ ٙإٓ را ث ٚرٝطبی طبیت ارطبٍ ٗٔبی٘ذ طپض ایٖ پبیبٕٗبٓٛٚب ث ٚؿٞرت
یي ًتبة درآٓذ ٝ ٙثً ٚبرثزإ كزٝختٓ ٚیػٞد .طبیت تٔبٓی ایٖ پبیبٕٗبٓٛٚب را ٝارد ثبٗي اطالػبت ٓخـٞؽ ًزد ٝ ٙثز
اطبص ٓٞضٞع آٜٗب را طجوٚث٘ذی ًزد ٙاطت .اُجت ٚآٌبٕ خظتد ٞثز اطبص ٗبّ ٗٞیظ٘ذ ،ٙػ٘ٞإ ٝISBN ،ػزذ ٝخٞد دارد .
ػال ٙٝثز ایٖ ،اطتلبد ٙاس 85ؿلس ٚاٛ ٍٝز پبیبٕٗبٓ ٚدر ایٖ طبیت رایگبٕ ثٞدُٝ ٙی اطتلبد ٙاس ًَ ٓطبُت طبیتٓ ،ظتِشّ
پزداخت ٛشی٘ٚإٓ ٓیثبػذ.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
http://www.ndltd.org/
ٝسارت آٓٞسػی آٓزیٌب در یي اهذاّ ٓجتٌزاٗ ٝ ٚثب ٛذف ایدبد ًتبثخبٗ ٚدیدیتبُی خٜبٗی رطبُٛٚب  ٝپبیبٕٗبٓٛٚبی اٌُتزٗٝیي
طبیت كٞم را راٙاٗذاسی ًزد ٙاطت .اس تٔبٓی داٗؼدٞیبٕ ،ثب ػ٘ٞإ تظٜیْ اطالػبت داٗؼگبٛی ،دػٞت ثؼَٔ آٓذ ٙتب
پبیبٕٗبٓٛٚبی خٞد را ث ٚؿٞرت اٌُتزٗٝیي در آٝرد ٝ ٙإٓ را اس طزین ای٘تزٗت ثٓ ٚدٔٞػ ٚپبیبٕٗبٓٛٚبی ٓٞخٞد در طبیت
اضبكٔٗ ٚبی٘ذ .داٗؼگبٜٛبً ،تبثخبٗ ٝ ٚاكزادی ً ٚپبیبٕٗبٓٛٚبی خٞد را ث ٚؿٞرت اٌُتزٗٝیي ثزای ایٖ طبیت ارطبٍ ً٘٘ذ،
زٔبیت ثؼَٔ خٞاٛذ آٓذ .اًثز داٗؼگبٜٛبی آٓزیٌب در ایٖ طزذ ػزًت ًزدٙاٗذ  ٝطبیز داٗؼگبٜٛب ٗیش ٝارد ایٖ طزذ ػذٙاٗذ.
Database of African Theses and Dissertations
http://www.aau.org/datad/
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ثبٗي اطالػبت رطبُٛٚب  ٝپبیبٕٗبٓٛٚبی آكزیوبیی یٌی اس پزٝژٛٙبی ٓٞطظ ٚداٗؼگبٜٛبی آكزیوبطتٛ .ذف ٓٞطظ ٚاس اخزای
ایٖ پزٝژ ،ٙاكشایغ ٓیشإ اطتلبد ٙاس پبیبٕٗبٓٛٚبی دٝر ٙدًتزی در داٗؼگبٜٛب  ٝداٗؼٌذٛٙبی هبر ٙآكزیوب ٓیثبػذ .ایٖ پزٝژٙ
در طبٍ  8444آؿبس ػذ ٝ ٙتبً٘ ٕٞپبیبٕٗبٓٛٚبیی ثب ٓٞضٞع ػِ ّٞاختٔبػی  ٝػِ ّٞاٗظبٗی اس داٗؼگبٜٛبی ًؼٞرٛبی
ٓختِق هبر ٙآكزیوب ٝارد ثبٗي اطالػبت إٓ گزدیذ ٙاطت .ثب ػضٞیت در طبیت ٓیتٞإ اس ٓ٘بثغ  ٝاطالػبت ٓزثٞط ثٚ
پبیبٕٗبٓٛٚب ثب آٌبٗبتی ٗظیز خظتد ٞثز اطبص ًِیذ ٝاژ ٝ ٙیب ٗبّ ٗٞیظ٘ذ ٙاطتلبدٞٔٗ ٙد.
American Political Science Association Graduate Student Connection
http://www.apsanet.org/opps/grad/
آدرطی ًٓ ٚؼبٛذٓ ٙیً٘یذ ،ثخغ ٝیژٝ ٙة طبیت ٓٞطظ ٚػِ ّٞطیبطی آٓزیٌبطت .ایٖ ٓٞطظ ٚث ٚطٞر خبؽ در سٓی٘ ٚتٜیٚ
 ٝتذارى ٗیبسٛبی داٗؼدٞیبٕ ػِ ّٞطیبطی در آٓزیٌبی ػٔبُی كؼبُیت ٓیً٘ذ  ٝطبیت إٓ دارای ٓطبُت ٌٗ ٝبتی ٓزثٞط ثٚ
پزٝژٛٙبی ٓطبُؼبتی ،یبكتٛٚب ،طزس تبُیق پبیبٕٗبٓٛٚب  ٝرطبُٛٚبی طیبطی  ٝاطالػبت ٓزثٞط ثٓ ٚؼبؿَ ایٖ رػت ٚاطت.
ػال ٙٝثز ایٖ ،در تبالر گلتگٞی آٗالیٖ ایٖ طبیت ،اخجبر  ٝرٝیذادٛبی خذیذ  ٝپیؼزكتٜبی طیبطی ٓٞرد ثسث  ٝگلتگ ٞهزار
گزكت ًٚ ٚدطتزطی ث ٚإٓ ث ٚؿٞرت آٗالیٖ آٌبٗپذیز اطت.
Latin American and Caribbean Studies Research Portal
http://www.sas.ac.uk...earch_index.asp
ایٖ طبیت ٗظخ ٚای٘تزٗتی ًتبة رأ٘ٛبی ٓطبُؼبت اٗدبّ ػذ ٙثز رٝی ًؼٞرٛبی آٓزیٌبی التیٖ ً ٝبرائیت اطت ً ٚداٗؼٌذٙ
ٓطبُؼبت آٓزیٌبی التیٖ در داٗؼگبُ٘ ٙذٕ إٓ را چبپ ٓیً٘ذٜٔٓ .تزیٖ اطالػبتی ً ٚدر طبیت آٓذ ،ٙكٜزطت دٝرٛٙبی
داٗؼگبٛی ً ٚدر داٗؼٌذ ٙثزگشار ٓیػٞد ٔٛ ٝیٖ طٞر كٜزطتی اس پبیبٕٗبٓٛٚبی تٌٔیَ ػذ ٝ ٙدر زبٍ اٗدبّ دٝر ٙدًتزی
اطت ً ٚآٌبٕ خظتدٗ ٞیش در إٓ ٝخٞد دارد .در ٓطبُؼبتی ً ٚدر ایٖ داٗؼٌذ ٙثز رٝی ًؼٞرٛبی آٓزیٌبی التیٖ ً ٝبرائیت
ؿٞرت ٓیگیزد ،تٔبّ خ٘جٛٚبی ػِ ّٞاٗظبٗی  ٝػِ ّٞاختٔبػی اس خِٔ ٚطیبطت ،ارتجبطبت ثیٖأَُِ ،تبریخ ،رٗٝذ پیؼزكتٜب،
اٗظبٕػ٘بطی ،ثٜذاػت ػٔٓٞی  ٝاهتـبد ٓٞرد ثزرطی هزار ٓیگیزد.
Action Research Resources
http://www.scu.edu.a.../ar/arhome.html
ایٖ طبیت ٓتؼِن ث Southern Cross University ٚدر اطتزاُیبطت ٝ .در إٓ تؼذادی اس ٓ٘بثغ ٝثی پژٛٝغ ػِٔی اس خِٔٚ
ُیظتٜبی پظتی پژٛٝؼی ،دٝر ٙآٓٞسػی آٗالیٖٓ ، Action Reseaarchدِ ٚاٌُتزٗٝیي ثب ارائٓ ٚتٖ ًبَٓ ٓوبالت ،رطبُٛٚب ٝ
پبیبٕٗبٓٛٚبی پژٛٝغ ػِٔی (ٓتٖ ًبَٓ  ٝخالؿٓ ٚوبالت) ٓ ٝدٔٞػٚای اس ٓ٘بثغ ٓزثٞط ث ٚپژٛٝغ ػِٔی ٞٓ ٝضٞػبت
ٓزتجظ ث ٚإٓ ٓؼزكی ػذ ٙاطت.
Guide To Electronic Theses and Dissertations
http://etdguide.org/default.htm
طبیت كٞم ثب ٗبّ رأ٘ٛبی رطبُ ٝ ٚپبیبٕٗبٓٛٚبی اٌُتزٗٝیي ٝاثظت ٚیٗٞظٌ ٞاطت .داٗؼدٞیبٗی ً ٚدر زبٍ تبُیق پبیبٕٗبٓ ٚخٞد
ٛظت٘ذ  ٝیب اطبتیذی ًٓ ٚیخٞا٘ٛذ ث ٚػ٘ٞإ اطتبد ٓؼبٝر در پبیبٕٗبٓٛٚب زضٞر داػت ٚثبػ٘ذ ٔٛ ٝی٘طٞر رٝطبی داٗؼگبٜٛب
ًٓ ٚیخٞا٘ٛذ پزٝژٛٙبی پبیبٕٗبٓٛٚبی اٌُتزٗٝیي را راٙاٗذاسی ً٘٘ذ ٓ ٝذیزإ  ITدر داٗؼگبٜٛب ٓیتٞاٗ٘ذ اس ٓ٘بثغ ٓٞخٞد
در ایٖ طبیت اطتلبدٔٗ ٙبی٘ذ.
American Historical Association Directory of Dissertations in Progress
http://www.historian...s/dissertations/
ایٖ طبیت ٓتؼِن ث ٚثخغپبیبٕٗبٓٛٚبی در زبٍ اخزا ٓٞطظ ٚتبریخی آٓزیٌبطت  ٝدر إٓ اطالػبت  4060پبیبٕ ٗبٓ ًٚ ٚدر
ٝ 474ازذ داٗؼگبٛی در آٓزیٌب ً ٝبٗبدا در زبٍ اٗدبّ ٓیثبػ٘ذ ،آٓذ ٙاطت .اطالػبت ٓزثٞط ث ٚایٖ پبیبٕٗبٓٛٚبٛ ،ز تبثظتبٕ
اس طزین ٝازذٛبی داٗؼگبٛی ث ٚایٖ ٓٞطظ ٚاػالّ ٓیػٞد .ػضٞیتٗ ،ؼظت طبالٗ ،ٚخٞایش  ٝپیگیزی پبیبٕٗبٓٛٚب،
اٗتؼبرات  ٝخظتد ٞثب اطتلبد ٙاس ٓٞتٞر خظتدٞی گٞگَ طبیز ُیٌٜ٘ب  ٝآٌبٗبت طبیت را تؼٌیَ ٓیدٛذ.
Digital Library of ETDs (Electronic Theses and Dissertations
http://www.theses.org/
ًتبثخبٗ ٚدیدیتبُی ػجٌٚای رطبُ ٝ ٚپبیبٕٗبٓٛٚبی داٗؼگبٛی یي طبسٓبٕ ثیٖأُِِی اطت ً ٚخذٓبت ٓزثٞط ث ٚپبیبٕٗبٓٛٚب را
در اختیبر ًبرثزإ هزار ٓیدٛذ  ٝػبَٓ ثخؼٜبیی ثب ٗبّ ًبتبُٞگ ٝازذ  ٝ NDLTDگشی٘ٛٚبی خظتد ٞدر ثبٗي اطالػبت،
خظتدٞی ٝیژ ٙدر  ، NDLTDثٜتزیٜ٘بی ٓدٔٞػ ٝ ٚطبیتٜبی ٓزثٞط اطت.
)BASES DE DATOS DE TESIS DOCTORALES (TESEO
http://www.mcu.es/TESEO/index.html
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ایٖ طبیت ً ٚث ٚسثبٕ كزاٗظٞی ٓ ٝتؼِن ثٝ ٚسارت آٓٞسع ًؼٞر كزاٗظ ٚاطت ،پبیگب ٙرطبُٛٚبی دًتزی ٓیثبػذ ًٓ ٚیتٞإ
در إ ثز اطبص ػ٘ٞإ پبیبٕٗبٓٞٗ ،ٚیظ٘ذ ،ٙداٗؼگبٓ ،ٙسَ طخ٘زاٗیً ،ذ  ٝتٞضیسبت ث ٚخظتد ٞپزداخت.
Electronic Theses and Dissertations
http://www.lib.ncsu.edu/etd/
ایٖ ٗؼبٗی ٓتؼِن ث ٚطبیت ًتبثخبٗ ٚداٗؼگب ٙایبُت ًبُیلزٗیبی ػٔبُی اطت ً ٚدر إٓ تٔبٓی پبیبٕٗبٓٛٚب  ٝرطبُٛٚبی چبپی ٝ
اٌُتزٗٝیٌی در ثخغ ًبتبُٞگٜبی ًتبثخبٗ ٚآٓذ ٝ ٙآٌبٕ خظتد ٞدر إٓ ثز اطبص ٗٞیظ٘ذ ،ٙػ٘ٞإ ًِ ٝیذ ٝاژٝ ٙخٞد دارد.
دطتزطی ثٓ ٚتٖ ًبَٓ پبیبٕٗبٓٛٚب ٓ٘ٞط ث ٚارائ ٚػ٘بطً ٚبرثزی  ًِٚٔ ٝرٓش ٓخـٞؽ اطت ُٝی ٓیتٞإ خالؿٚ
پبیبٕٗبٓٛٚب را ثذٛ ٕٝیچگٓ ٚٗٞسذٝدیتی ٓؼبٛذٞٔٗ ٙد .طیظتْ خظتدٞی پبیبٕٗبٓٛٚب در ایٖ طبیت ثظیبر هٞی  ٝپیؼزكت ٚثٞدٙ
ً ٝبرثز را ث ٚرازتی ثٞٓ ٚرد درخٞاطتی ٛذایت ٓیٗٔبیذ .ػال ٙٝثز ایٖ در ثخؼی ثٗ ٚبّ ٓ ETDیتٞإ ضٖٔ ٓؼبٛذٙ
كٜزطت ٓٞضٞػی پبیبٕٗبٓٛ ٚب  ٝیب خظتدٓ ،ٞتٖ ًبَٓ ثزخی اس پبیبٕٗبٓٛٚب را ً ٚث ٚؿٞرت كبیَ ٓ pdfیثبػ٘ذٞٓ ،رد
اطتلبد ٙهزار داد.
Concordia University Theses
http://library.conco...eses.php#theses
ٓدٔٞػ ٚرطبُٛ ٚبی اٌُتزٗٝیٌی ایٖ داٗؼگب ٙاس ط ٚطزین هبثَ دطتیبثی اطت -4 :ثزاطبص تٞرم كٜزطت اُلجبیی ٗبّ
ٗٞیظ٘ذگبٕ -8 ،تٞرم ثززظت داٗؼٌذٛ ٙبی ٗٞیظ٘ذگبٕ -0 ،خظتدٞی ًِیذٝاژ ٙای .اطالػبت ًتبثؼ٘بختی  ٝچٌیذ ٙثزای ٛز
رطبُ ٚارایٓ ٚی ػٞد  ٝدر اٗتٜبی إٓ ٓتٖ ًبَٓ رطبُ ٚث ٚؿٞرت PDFارایٓ ٚی گزدد.
Australian Digital Theses Program
http://adt.caul.edu.au/
در ایٖ پبیگب ٙؿذٛب رطبُ ٚدًتزی ٓتؼِن ث ٚداٗؼگبٜٛبی ٓختِق اطتزاُیب ٝخٞد دارد .زٞسٞٓ ٙضٞػی ایٖ رطبُٛ ٚب ثظیبر
ٝطیغ ٓ ٝت٘ٞع اطت .در ایٖ طبیت آٌبٗبت خظتدٞی ًِیذٝاژ ٙای در ػ٘بٝیٖ رطبُٛ ٚب ٝخٞد دارد .اثتذا یي چٌیذ ٝ ٙطپض
ٓتٖ ًبَٓ رطبُ ٚث ٚؿٞرت كبیَ  pdfاس طزین ػجٌ ٚارائٓ ٚی ػٞد.
UNT Electronic Theses & Dissertations
http://www.library.unt.edu/theses/
در ایٖ طبیت تؼذاد سیبدی پبیبٕ ٗبٓ ٚدًتزی در ٓٞضٞػبت ٓختِق ٓزثٞط ث ٚداٗؼگب ٙتگشاص ػٔبُی ٝخٞد دارد ًٚ
دطتزطی ث ٚاطالػبت ًتبثؼ٘بختی  ٝچٌیذ ٙإٓ ث ٚطٞر آٗالیٖ آٌبٗپذیز اطتٓ .تٖ ًبَٓ ثزخی اس پبیبٕ ٗبٓٛ ٚب ٗیش ث ٚطٞر
ًبَٓ ٝخٞد دارد.
خظتدٞی پبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی داٗؼگبٛ ٙبی کبٗبدا  -ثب آکبٕ دریبكت رایگبٕ ٗظخ ٚاُکتزٗٝیکی ثظیبری اس پبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی ٓٞخٞد
http://amicus.collec....oll=18&l=0&v=1
خظتدٞی پبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی داٗؼگب٘ٛ ٙگ ک٘گ  -دطتزطی آساد
http://sunzi1.lib.hk...hkuto/index.jsp
تٞی طبیت سیز کٝ ٚاط ٚداٗؼگبٛ MIT ٙظتغ تٔبّ پبیبٕ ٗبٓٛ ٚبی ایٖ داٗؼگب ٙرٓ ٝیتٗٞیٖ داِٗٞد ک٘یٖ
http://dspace.mit.edu/
http://forum.weare.ir
ٓزخغ طبیت
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