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:معرفی اجمالی

یکعنوانهبهکاستقدرتمندومهمالعادهفوقعلمیاطالعاتبانکیکابسکو•
information providerمجموهعزریردAggregators(اهگردآورندهمعنایهب)

گاه،اینردهکمعنااینهب.گیردمیقرار مقاالت  مجالت،،اهژورانلمقاالتازاعمعلمیاطالعاتهبشماپای
رمعتب المللینیبانشرصداهازشیبازهک...ومقاالتتصاوریعلمی،مختلفاهیتحلیلاه،کنفرانس

گاهاینردوشدهخریداری  .داریددسترسیت،اس گرفتهقرارشمااختیارردجایکصورتهبپای



گاه اطالعاتی ابسکو موارد استفاده از پای

گاهاینازاستفادهبا• زیادبسیارتعدادنیبازرا خودکادمیکآاطالعاتساریوعلمیمقاالتتوانیدمیپای
وتمدریی انسانی،علومپاهی،علوممهندسی،فنیهنر،مختلفاهیزمینهردجهان،ردالمللینیبمعتبرانشران
.دکنیدانلودرا اهآنوآوریددستهب...ودندانپزشکیوزپشکیبازرگانی،



گاه  EBSCOراه دسترسی هب پای

گاهاینازاستفادهربای• جستجویمحیطدوارمستقیمرطوهباتکنیداستفادهsearch.ebscohost.comلینکازاستکافیپای

گاهاین .شویدپای

گاهبخشرویربکلیکبا،هنردااگشنهداتیجیلکتابخاهنبخشازتوانیدمیهمچنین• گاهلینکولوگورویرب،کتابخاهنعاتیاطالاهیپای کلیکسکواب اطالعاتیپای
گاهاینجستجویمحیطواردوکنید .شویدپای

گاهاینهبدسترسی:مهمینکته• کاندسترسیدااگشنهطریقازتنهاواستIP-Baseپای .استپذریام



گاه اطالعاتی ابسکو معرفی دیتا بیس اهی پای



Art Source Database

منابعواستشدهدادهبسطH.W.wilsonوEBSCOارزشمندبسیارمنابعادغامازبیسدیتااین•
کا،ردهنری لفمخت اهیرشته.شودمیشاملرا اندنبودهدسترسردحالهباتهکاختصاصی چنی وآسیاکااندا،آمری

هم
ن

گلیسی،اهیزبانهب...واهموزه،اهبولتنهنری،اهینمااگشیهمعاصر،هنراهیهنرمندان،رغبی،غیرهنراهی ان
گاهاین.استهلندیواسپانیاییآلمانی،ایتالیایی،فرانسه، باودهدمیپوششرا هنراترخیسال80ازشیبپای
.رودمیشمارهباترخیوهنرتهرش دانشجویانربایمهمیمنبعهنری،اهیزمینهردتوهجاقبلگستردگی



Art Sourceربخی وژیگی اهی دیتابیس 

؛هنرپوشش تمام موضوعات •

تجاری؛اطالعات کتابشناسی و چکیده تعداد بسیار زیادی ژورانل، مجله و ااشتنرات دارای •

ندی؛هل پوشش وسیع اطالعات نیب المللی هب زبان اهی فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، آلمانی و •



:وژیگی اه  و محتوا 

عنوان ژورانل تمام متن، ااشتنرات تجاری، مجله؛750حاوی شیب از •

کتاب تمام متن؛220حاوی شیب از •

و دیگر منابع؛Picture Deskتصوری از 63000شیب از حاوی •

ارت؛پوشش تمامی جنبه اهی هنر از قبیل هنراهی تجسمی، زتئینی و هنراهی مورد استفاده رد صنعت و تج•

اراهئ مقاالت تمام متن رنگی؛•

مقاالت اراهئ شده از کشوراهی مختلف؛•



:وژیگی اه  و محتوا 

کلمه؛300ات 50چکیده اهی بسیار مفید از •

جستجوی فوق العاده با استفاده از محیط پویای ابسکو؛قدرت •

؛اراهئ مقاالت همراه با تصاوری مربوهط•
؛1929: زمانیپوشش •
؛1600شیب از : تعداد منابع•
ژورانل تمام متن، چکیده و اطالعات کتابشناختی، بیوگرافی؛: انواع منابع•
کا؛: محصول کشور• آمری



:موضوعات

هنراترخی •

معاصرهنر •

انیمیشن•

یمحل لباس •

یهنراهی دست •

یغاتتبل هنر •

عتیقه•

ناسیش باستان •

معماری •

ماری مع اترخی •

داخلیطراحی •

یدست صناعی •

گراکیف•

تیطراحی صنع •

داخلیطراحی •

ویدئو•



The Philosopher’s Index With Full Text

database

گاهبیسدیتارتینزبرگوفردرتینهبمنحصربیسدیتااین• متنمامت عناوینمجموهعشاملهکاستابسکوطالعاتیاپای

Theتوسطهکاستفلسفهزمینهرد Philosopher Information Center،م معتبررتین
نج
نا

گاهاینردموجودمتنتمامعناوینهبدسترسیحاضرحالرد.شودمیمنتشرفلسفه،یزمینهردجهانعلمی ثرا  اک هکپای

گاهاینطریقازمنحصرا  وتأخیربدونهستند،شدهبازینیب کانپای .استپذریام



:وژیگی اه  و محتوا 

متحدهاالتایردشدهچاپمتنتماماهیژورانلجملهازدنیاکشور30ازشیبازمتنتمامژورانلعنوان220ازشیبحاوی•
کا گلستان؛وآمری ان

گاهطریقازهکانحصاری ژورانلعنوان120ازشیبحاوی• نیست؛دسترسیاقبلدیگراهیپای

کنون؛ات1904سالازآرشیویحاوی•

فلسفه؛اهیژورانلمشهوررتینازژورانلعنوان100حاوی•



:وژیگی اه  و محتوا 

ات کنون؛1640: پوشش  زمانی•

ماه یکبار؛3: هب روز رسانی•

مقاالت ژورانل اه، گزارش کنفرانس اه؛: انواع منابع•

کا؛• محصول کشور آمری



:لیست ژورانل اهی اصلی

• Analysis;

• Anuario Filosofico;

• British Journal for the History of 
Philosophy;

• Canadian Journal of Philosophy;

• Monist; 

• Nous;

• Philosophical Quarterly;

• Philosophical Studies;

• Deutsche Zeitschrift fur 

Philosophie;

• Ethics;

• Journal of Chinese Philosophy;

• Journal of Philosophy;

• Philosophy Compass;

• Proceedings of the Aristotelian 

Society;

• Review of Metaphysics;



:موضوعات

فلسفه آموزش؛•

فلسفه اترخی؛•

فلسفه زبان؛•

فلسفه مذهب؛•

فلسفه علوم؛•

فلسفه سیاسی؛•

فلسفه اجتماعی؛•

زیبایی شناسی؛•
ارزش شناسی؛•
شناخت شناسی؛•

کردار شناسی؛•

منطق؛•

متا فیزیک؛•

مردم شناسی فلسفی؛•



Academic Search Ultimate database

گاهرتینارزشباورتینزبرگ• اهاگشنهدا وتحقیقاتیمؤسساتربایاختصاصا  هکاستدنیامتنتمامایرشتهچنداطالعاتیپای
متنتماماهیژورانلمجموهعاررتینرپشموارزشمندرتیندارایهکاینربعالوهاطالعاتیبانکاین.استشدهطراحی

.دهدمیاراهئشود،نمییافتدیگراتیاطالعاهیبانکردهکمنابعیازرا ارزشیباوحیاتیاطالعاتاست،شدهبازینیب

گاه• وعیاجتماعلوممهندسی،علومپاهی،علوماهیتهرش جملهازگوانگونعلمیاهیزمینهردرا موثقمنابعیهبدسترسیمذکور،پای
دیدبکس دنبالهبهکمحققینیربایمختلفیاهزبانهبرا منابعیاطالعاتیبانکاینطرفیاز.کندمیفرآهمانسانیعلوم
.دهدمیارهئهستند،مسائلربرسیردجانبههمهورتوسیع



:وژیگی اه  و محتوا 

گاهاین• 1930سالازنوعمت موضوعاتازگستردهموضوعیپوششباویدئو60000رببالغایمجموهعشاملپای

Associatedخبری آژانستوسطهکاستحاضرحالات Pressشودمییربوزرسان مااههنصورتهبوفرآهم.



:وژیگی اه  و محتوا 

تمام متن نماهی شده عنوان

12752 17668 کل منابع

10514 14941 ژورانل

10488 14906 ژورانل اهی بازینیب شده

362 363 گاشت کتاب و تک ن

1159 1535 مجله

172 236 ااشتنرات تجاری 

545 593 منابع دیگر



:وژیگی اه  و محتوا 

ات حال حاضر؛1887: پوشش زمانی•

روزاهن؛: هب روز رسانی•

ش کنفرانس اه، گزارش کشوراه و افیل اهی ویدئویی؛کتاب، ژورانل اهی الکترونیکی، مجله، نشریات تجاری، مجموهع مقاالت همایش اه، گزار: انواع منابع•

کا؛: محصول کشور• آمری



«استانشر نیب المللی 2800تهیه شده از شیب از منابع »

• Springer Science & Business Media B.V

• World Health Organization

• EIU: Economist Intelligence Unit

• Oxford University Press

• Taylor & Francis Ltd

• Routledge

• Wiley-Blackwell

• Elsevier Science



:موضوعات

فیزیک؛•

روانشناسی؛•

؛فلسفه و مذهب•

ژی؛علم و تکنولو•

دامپزشکی؛•

؛مطالعات زانن•

مردم شناسی؛•

ستاره شناسی؛•

زیست؛•

شیمی؛•

مهندسی؛•

ه ای؛مطالعات قومی و قبیل •

جغرافیا؛•

حقوق•

زمین شناسی؛•

ریاضی؛•

موسیقی؛•

علوم داروئی؛•

جانورشناسی؛•



:موضوعات
تعداد موضوع تعداد موضوع تعداد موضوع
336 ارتباطات 1104 بازرگانی 502 یهنر و صناعی دست 
745 اترخی 6086 سالمت و زپشکی 162 عمومی

945 فلسفه و دین 1891 سیاست دولت 420 گارش ادبیات و ن
2092 مهندسی 4831 انسانیعلوم اجتماعی و علوم 5987 علوم

88 ورزش 110 خاهن و زندگی 1050 آموزش



کاانت :ام
•Author Supplied Abstracts(خالهص مقاهل تهیه شده توسط نویسنده)؛

•Author Supplied Keywords(واژه اهی کلیدی تهیه شده توسط نویسنده)؛
•Author Affiliations(انم مراکزی هک نویسنده مقاالت هب آن وابسته است)؛
•Author E-mail Addresses(آردس پست الکترونیکی نویسنده)؛
•Searchable Cited References(اقبلیت جستجو رد مراجع موجود رد مقاالت)؛
•Native PDFs(PDFاهیی با اقبلیت جستجو و زبرگنمایی، تهیه شده از روی متن اصلی مقاهل)؛


