درگاههای جستجوی منابع موجود در مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه
مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از نرم افزار آذرسا استفاده می کند .این بانک

االعاکا ی بکیز از 08

هزار رکورد اام از کتابهای فارسی ،ال ین ،مقاالت ،گزارش ها ،مواد دیداری شنیداری و دیگر انواع منابع موجود در ایکن مرککز را در
بر می گیرد .برای دریافت االعاات با مراجعه به کتابخانه یا اینترنت می وان ازالریق جستجوی ساده یکا پیشکرفته االعاکات مکورد
نظر را دریافت کرد.

آدرس اینترنتی مرکز اسناد و کتابخانهwww.Lib.richt.ir :

همچنین مرکز اسناد و کتابخانه ،با هدف سهیل در امر االععرسانی و پژوهز برای همکاران مستقر درسازمان و پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،پایگاههای االعاکا ی نورمگز (مقاالت نشریات فارسی) و دانکزگستر(مقاالت نشریات ال ین) را در شبکه داخلی پژوهشگاه
در دسترس اعقمندان قرار داده است .مامی همکاران سازمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی می وانند منکابع االعاکا ی مکورد نیکاز
خود را به صورت رایگان از پایگاههای مذکور هیه نمایند.

طریقه استفاده از پایگاه دانشگستر:

ابتدا با ورود در صفحه اینترانت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وارد آیکون سامانه امین منابع المی (دانز گستر) شکوید و
گزینهی اضویت سریع را انتخاب کنید و پس از کمیل فرم ثبتنام و کلی
دانزگستر باز میشود .در سمت راست آن بر روی منوی مقاالت کلی

بر روی آن صفحهای با نام شرایط اسکتفاده از خکدمات

کنید و پس از انجام مراحل یادشده امکان دسترسی ،دانلود

و ذخیرهی مقاالت از مامی پایگاههای االعاا ی و ناشران بینالمللی فراهم است.
نکتککه :در هنگام ثبتنام باید نام پژوهشگاه میککراث فرهنکگی وارد شود و منظور از رمز ابور همان ایمیل است.
دانز گستر امکان جستجو و دانلکود نشکریات و کتکاب ال کین از  4مو کور جسکتجو شکامل Scopus, Crossref, Pubmed
 Ebsco,را فراهم می کند.
اسکاپوس :این مو ور امکان دسترسی مستقیم به ثبت و سفارش منابع مورد نیاز را دارد .همچنین قابلیت االععرسانی و ارسکا پکی
دیاف ،دانلودهای درخواستی از الریق ایمیل ،پیام

و لگرام به صورت رایگان ،قابلیت ارائه آرشیو نشریات بکه

صورت آفعین (سی دی و هارد) و دسترسی به صورت  IP accessبرای کلیهی پژوهشگران.

نشانی پایگاه اطالعاتی مدارک علمی دانشگستر http://daneshgostar.org

طریقه استفاده از پایگاه اطالعاتی نورمگز (پایگاه مقاالت نشریات فارسی)
ابتدا با ورود در صفحهی اینترانت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وارد آیکون پایگاه مجعت خصصی نکور (نکورمگز) شکوید.
سپس در باال و سمت راست صفحه روی گزینهی اضویت کلی

کنید .با باز شدن صفحهی زیر اقدام به کمیل فرم ثبت فرمایید.

پس از کمیل فرم اضویت( ،شکل باال) رمز ابور به صورت پیامکی و از الریق ایمیل به پست الکترونیکی و شماره لفنی که در فرم
ثبت کردهاید ،ارسا میشود .پس از کلی

بر روی آن لین  ،اضویت شما فعا میشود.

با این حساب کاربری (نام کاربری و رمز ابور) می وانید جستجوی خود را انجام و منابع االعاا ی مورد نظر خود را دانلود و ذخیکره
نمایید.

نشانی پایگاه اطالعاتی نورمگز www.noormags.ir

