
 هاي اطالعاتی با دسترسی آزاد (فارسی و التین)پایگاه

 

 : Open Accessیا  آزاد دسترسی  

 چاپ، توزیع، برداري، نسخه بارگذاري، خواندن، براي کاربران تمامی به اجازه از است عبارت 
از آنها براي هرگونه هدف  استفاده کلی بطور و ها مقاله کامل متن به دادن پیوند یا جستجو

 .قانونی، بدون وجود موانع مالی، قانونی یا فنی

 تفاوتی چه شود؟ می گفته منابعی چه به ) Open Access( منابع دسترسی آزاد 

 دارد؟ Open Source  با

به منابعی گفته می شود که جهت استفاده و مشاهده آزادانه در دسترس است به عبارت 
داللت بر دسترسی پیوسته و دائم به متن کامل آثار علمی بدون دیگر دسترسی آزاد 

پرداخت هزینه به ناشر یا مولف اما با رعایت حق معنوي مولف (استناد به آثار پیشین و به 
دسترسی آزاد به کیفیت منابع یا وضعیت منابع (داوري  رسمیت شناختن نویسندگان) دارد.

برنامه هاي متن باز  شامل هرنوع از منابع می باشد. یعنی ربطی ندارد. شده یا داوري نشده)
برنامه هایی هستند که مجوزهاي آنها امکاناتی چون اجراي آزاد  Open Sourceیا همان 

(برنامه را به هر قصدي اجرا کنند)، دسترسی به کد منبع (آن را مطالعه و تغییر دهند)، 
داخت هزینه اي کپی و توزیع کنند) و توزیع آزاد (اصل یا تغییر یافته برنامه را بدون پر

انتشار تغییرات (بتوانند برنامه را متناسب با نیاز خود تغییر دهند و تغییرات خود را براي 
 منتشر کنند) را در اختیار کاربران قرار می دهد. دیگراناستفاده 

 هدف دسترسی آزاد 

داوري و منتشر شده در  فراهم ساختن امکان دسترسی رایگان به نتایج تمامی آثار علمی،
 تأثیرگذاري ضریب رساندن حداکثر به  و همگانپژوهشی براي -مجله هاي تخصصی علمی

)Impact Factorمنابع دسترسی آزاد می توانند مکمل . ) نتایج پژوهش هاي علمی است
بسیار خوبی براي منابع آنالین کتابخانه باشند. بسیاري از دانشمندان شماره هاي گذشته 



نشریات داوري شده را شبیه دسترسی آزاد باز نگه میدارند و همچنین بعضی از پژوهشگران 
در حالیکه  قسمتی یا تمامی شماره هاي نشریات را به صورت دسترسی آزاد برمی گردانند.

اما اکثر  منابع دسترسی آزاد قسمت بیشتري هنوز توسط مولف داراي کپی رایت هستند
ش عالی این اجازه را دارند که بتوانند استفاده کنند حتی اگر دانشگاهها و موسسات آموز

 قابل خواندن باشند. شوند تااجازه نسخه برداري نداشته باشند به آن منابع پیوند داده می 
 به همین دلیل دانشگاهها و موسسات و انجمنها از منابع دسترسی آزاد حمایت می کنند

آزاد و سایتهایی که این نوع منابع را در اختیار می گذارند  منابع دسترسی انواعدر این جا سعی دارم 
 یم.را در یک تقسیم بندي کلی عمومی، مجالت، کتابها، منابع آموزشی و پروژه ها ارائه ده

 : مهم تذکر  

الزم به یادآوري است براي دریافت مقاله و کتاب از برخی از این سایتها، نیاز به 

سایت، میتوانید کد  همانمی باشد که با ثبت نام در  "کد کاربري و رمز عبور"

 کاربري و پسورد را از آن پایگاه دریافت نمایید.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



فارسی رایگان پایگاههاي اطالعاتی  

 
 سایت آدرس نوان سایتع

 http://www.sid.ir پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

 /www.irpdf.com ایران مجازي کتابخانه

 www.farsiebook.com   کتابخانه مجازي قفسه

 www.irebooks.com    کتابخانه امید ایران

-مرکز کتابهاي الکترونیکی ایران اي
    بوك پارس

http://www.ebookpars.com 

 http://www.aryabooks.com          مرجع کتابهاي ایران (آریا)

 http://www.nlai.ir         کتابخانه ملی ایران

بزرگترین سایت دانلود کتابهاي 
    فارسی

http://www.farsibooks.ir 

 http://www.parsbook.org      مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

 http://www.arianaebook.com            بوك-آریانا اي

 http://www.takbook.com     بزرگترین پایگاه دانلود کتاب فارسی

 http://www.98ia.com              کتابخانه نود وهشتیا

 http://www.downloadbook.org       دانلود کتاب

 http://www.parstech.org   کتابهاي الکترونیکی فارسیکتابخانه 

دانلود کتابهاي الکترونیکی فارسی و 
   رایگان

http://www.txt.ir 

 http://www.irexpert.ir   ایرانی متخصصین جامع اطالعاتی بانک

کتابخانه مجازي داستانهاي فارسی و 
    بوك-دانلود اي

www.ketabkhaneh.i8.com/ 

کتابخانه مجازي فارسی رمانهاي بلند و 
    کوتاه

http://www.mahshar.com/library 

 http://www.4soo.net/library.htm    کتابهاي رایگان فارسی
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 http://www.tabarestan.info/book/index.html         کتابخانه مجازي تبرستان

 http://www.irtanin.com       دانلود انواع کتابهاي صوتی

 http://www.ebookmob.com   کتابهاي الکترونیکی موبایل

کتاب موبایل( ایران  دانلود
             میت)

http://www.iranmeet.com 

پایگاه دریافت کتابهاي آن الین 
    فارسی

http://www.farsibook.blogfa.com 

 http://arsanjan.blogfa.com   مرکز دانلود رایگان کتابهاي فارسی

 http://ketab.blogfa.com            کتابنماي جهانی

هزار مقاله تحلیلی و  500بیش از 
 آموزشی

http://farspage.com/web/articles 
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)مجالت(  پایگاههاي اطالعاتی رایگان التین  

  سایت آدرس عنوان سایت 
 http://www.doaj.org راهنماي مجالت دسترسی آزاد 

مجله برخی متن  7000دسترسی به بیش از 
 http://www.freefulltext.com کامل 

 http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl آرشیو مجالت با متن کامل 

 http://www.findarticles.com مقاله پیدا کن 

 /http://researchnow.bepress.com جستجو کن 

 http://scholar.google.com   گوگل پژوهشگر

بیش از دسترسی آزاد، علوم زیست و پزشکی (
 http://www.biomedcentral.com مجله)100

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PMC     جیتال زیست پزشکیآرشیو دی

 http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm مجله آنالین شیمی 

Eprints  در زمینه هاي علمی و فنی http://www.osti.gov/eprints/ 

 http://eprints.bo.cnr.it الت و متون فنی امخزن دسترسی باز به مق

 http://eprints.rclis.org مقاله در کتابخانه ها و علوم ارتباطات 

روانشناسی،زبانشناسی و رشته هاي مرتبط با 
/http://cogprints.ecs.soton.ac.uk علوم شناختی   

 به کردن محدود باscirus  موتور جستجو ي
 http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp  مقاله

 http://www.bepress.com/alljournals.html ژورنالهاي الکترونیکی برکلی 

 http://www.ssrn.com شبکه تحقیقات علوم اجتماعی 

 http://www.scienceaccelerator.gov علوم مرتبط با انرژي 

 http://arxiv.org مقاالت تمام متن 

/arxiv http://web.mit.edu/redingtn/www/netadvگلچین موضوعی از مقاالت پایگاه   
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کتاب ) ( پایگاههاي اطالعاتی رایگان التین  

 آدرس سایت  عنوان سایت 

 engine.com-search-http://pdf موتور جستجو کتاب 

 /http://digital.library.upenn.edu/books دسترسی آنالین به کتاب 

 http://www.archive.org/details/texts آرشیو اینترنتی کتاب 

 /http://www.gutenberg.org/catalog پروژه گوتنبرگ 

 http://www.unu.edu/unupress/fulltext.html متن کامل انتشارات دانشگاه سازمان ملل متحد 

 questia http://www.questia.com/publicdomainindexکتابخانه عمومی 

  http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/ren.htm تجدید چاپ کتابهاي انگلیسی قدیمی 

 openbook http://www.oreilly.com/openbook  پروزه

 http://palmm.fcla.edu/juv   ادبیات کودکان

 http://texts.cdlib.org/escholarship ویرایشهاي تحقیقاتی 

 http://www.nap.edu انتشارات آکادمی ملی 

 http://hearth.library.cornell.edu آرشیو بایگانی اقتصادصفحه 1000

 terrapub library/-http://www.terrapub.co.jp/e  گتابخانه الکترونیکی

 /http://caltechbook.library.caltech.edu/view/subjects  ریاضیات و علوم موضوع با  caltech  کتابخانه

 دانلود رایگان کتاب
http://gigapedia.com 

 

 ) کنفرانسها  و مذاکرات  شرح التین ( رایگان اطالعاتی پایگاههاي

  سایت آدرس عنوان سایت 

 http://www.slac.stanford.edu/econf/ فیزیک ، انرژي و زمینه هاي مرتبط 

 http://www.osti.gov/scienceconferences جستجو در علوم مرتبط با انرژي 
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 آموزشی) التین (منابع رایگان اطالعاتی پایگاههاي

  سایت آدرس عنوان سایت 

  http://open.yale.edu/courses/index.html کتابخانه مجازي درسی ییل 

 http://www.ocwconsortium.org سخنرانیها ، امتحانات و منابع دانشگاههاي جهان 

 /http://cnx.org ویکیپدیا با حمایت مالی دانشگاه رایس 

 /http://www.oercommons.org منابع آموزشی آزاد 

 http://utopia.utexas.edu منابع آموزشی برگزار شده توسط دانشگاه تگزاس 

 http://topics.developmentgateway.org/openeducation منابع آموزشی دسترسی آزاد 

/http://www.bioedonline.org منابع زیست شناسی از کالج پزشکی بیلور  

 /http://www.historicalvoices.org   صداهاي تاریخی

 /http://arthist.cla.umn.edu/aict تصاویر هنري براي آموزش 

 http://www.educause.edu/content.asp?SECTION_ID=11 مرکز منابع آموزشی 

 /http://www.healcentral.org بهداشت و درمان آموزش و پرورش 

 /http://creativecommons.org/education ویکیپدیاي آموزش و پرورش 

 http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page ویکیپدیاي آزاد کتابهاي درسی 

 http://cde.athabascau.ca/online_book/index.html کتاب درسی آنالین 

 

 ) عمومی(  التین رایگان اطالعاتی پایگاههاي

  سایت آدرس عنوان سایت 

 http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister پایگاه مقاله هاي کنفرانسها و پایان نامه ها

مقاله ها و متون فنی که از سال 
 میالدي 2004

http://eprints.bo.cnr.it 

 http://oac.cdlib.org/texts آرشیو آنالین کالیفرنیا 

محافظت از اطالعاتی که به صورت آزاد 
 موجودند 

http://www.ibiblio.org/collection/ 
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گزارشهاي منتشر شده از سازمانهاي دولتی 
 و غیردولتی

http://www.docuticker.com/ 

Creative Commons http://creativecommons.org/ 

در زمینه  Iowaانتشارات دانشگاه ایالت 
 و اجتماعی یعلوم انسان

http://eserver.org/ 

پایگاه دسترسی آزاد زیست شناسی 
 مولکولی 

http://nar.oupjournals.org/cgi/content/full/33/s
uppl_1/D5 

 /http://ocp.hul.harvard.edu مجموعه دسترسی ازاد هارواد

IMLS Digital Collections Registry http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/ 

 Caltech http://library.caltech.edu/digitalدیجیتال دانشگاه آرشیو 

 /http://www.archive.org/audio آرشیو اینترنتی و آرشیو صوتی 

اینترنتی عکس، فیلم ، انیمیشن و آرشیو 
 سخنرانی کنفرانسها 

http://www.archive.org/movies/movies.php 

 http://www.artcyclopedia.com لینک به موزه ها و هنرمندان 

 /http://scriptorium.lib.duke.edu/adaccess دسترسی به آگهی ها آمریکا و کانادا 

 /http://www.usgs.gov سازمان زمین شناسی ایاالت متحده 

 http://www.historicalvoices.org صداهاي تاریخی 

کتابخانه عمومی دیجیتال گالري و عکس 
 نیویورك 

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/ 

مجموعه منابع کتابخانه دیجیتال وب 
eGranary 

http://www.widernet.org/digitalLibrary/DigitalLi
braries.htm 

وب سایت کتابخانه جهانی (دسترسی 
 رایگان به منابع کتابخانه هاي شخصی)

http://www.ccsu.edu/library/tomaiuolon/theweb
library.htm 

http://www.educause.edu/content.asp?SECTIO مرکز منابع در آموزش و پرورش 
N_ID=11 
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 ) تکمیلی سایتهاي(  پایگاههاي اطالعاتی رایگان التین

  سایت آدرس عنوان سایت 

 /http://www.openarchives.org آرشیو دسترسی آزاد

 /http://www.soros.org/openaccess آرشیو دسترسی آزاد بوداپست

پروژه اختصاص داده شده به 
 نویسنده/موسسه و خودآرشیوها

http://www.eprints.org/ 

 bin/search-http://citebase.eprints.org/cgi پایگاه استنادي آزاد 

آیا مقالت دسترسی آزاد اثر 
 بیشتري در پژوهش دارند؟

http://eprints.rclis.org/archive/00002309/01/do_open_access_CRL.pdf 

شامل ( اخبار دسترسی آزاد
به مقاالت دسترسی ازاد و  یلینکهای

رفع موانع پژوهشی و مقدمه اي 
براي بازکردن دسترسی براي 

   کتابداران)

http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm 

http://www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm 

 /http://www.biomedcentral.com/openaccess دسترسی آزاد به حال 

 http://www.lehigh.edu/library/guides/Openaccessresources.htm دسترسی آزاد به منابع 

دسترسی آزاد کتابشناسی شامل 
 نقد و بررسی ادبی 

http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf 

 /http://www.arl.org/sparc/soa دسترسی آزاد به خبرنامه اسپارس 

 دسترسی کتابخانه اي به تحقیق
   براي محققین پزشکی

http://cites.boisestate.edu/civ4i4.pdf 

http://citesandinsights.info/v6i14d.htm 

http://citesandinsights.info/v7i8e.htm 

راهنماي اسپارس به خط و مشی 
 دسترسی موسسات ملی بهداشت 

http://www.arl.org/sparc/author/index.html 

 

 

 http://clib.umz.ac.ir/trial_database.htmبرگرفته از سایت *
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