راهنمای پایگاه اطالعاتی علوم اسالمی و انسانی نورمگس
پايگاُ هجالت تخصصي ػلَم اسالهي ٍ ػلَم اًساًي ًَر در سال 1384بِ ّوت هرکس تحقيقات کاهپيَتري ػلَم اسالهي /هؼاًٍت
شبکِ اطالعرساًي ًَر ،بِ هٌظَر تسْيل ٍ ترٍيج اهر پژٍّش ٍ با ّذف ايجاد باًک اطالػاتي گستردُ از هجالت حَزُ ػلَم اسالهي
ٍ اًساًي ،پايِريسي گرديذ.
ايي پايگاُ با در برداشتي ّساراى شوارُ هجلِ در صذّا ػٌَاى از هجالت کْي تا اهرٍز ،بِ گٌجيٌِ اي گراًبْا ٍ بستري هٌاسب
براي پژٍّش تبذيل گرديذُ است .ايي پايگاُ ػالٍُ برػرضِ ٍ اهکاى رخيرُسازي هجالت بِ صَرت توامهتي ٍ توامتصَير (

Full

 ،)Full Image&Textقابليتّايي چَى :جستجًَ ،قذ ،برگسيذى ٍ هذيريت هقاالت ٍ ًيس اطالػات هربَط بِ صاحباى آثار را در
اختيار کاربر قرار هي دّذ.
در حال حاضر بيش از

20هسار شماره مجله درقالب 543عنوان در ايي پايگاُ ٍجَد دارد ،کِ کاربراى هي تَاًٌذ ػالٍُ بر

جستجَ با داهٌِ ّاي هختلف،ازاهکاى ًقذ هقاالت ،هشاّذُ ًقذ ديگراى ٍ دريافت هقاالت هَجَد در ّر هجلِ بْصَرتوتي )(Html
ٍ تصَير )(Pdf & Gifاستفادُ ًوايٌذ.

آشنایی با پایگاه تخصصی مجالت نور ( نورمگس)
پایگاه تخصصی مجالت نور  ،يکي از سايت ّاي هفيذ ٍ البتِ زيبا از لحاظ گرافيکي ٍ کاربردي است ٍ.ظيفِ اصلي ايي پايگاُ
جوغ آٍري ٍ آرشيَ کردى هجالت ٍ هقاالت هٌتشر شذُ در زهيٌِ علوم انسانی و اسالمی در کشَر است .ايي پايگاُ ٍابستِ بِ
مرکس تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی هي باشذ ٍ ازسال  1384شرٍع بِ جوغ آٍري اسٌاد در ايي سايت کردُ است.
برخي از اهکاًات ٍ ٍيژگي ّاي هْن ايي پايگاُ ػبارتٌذ از :
ارائِ هجالت بِ صَرت توام تصَيراهکاى داًلَد هقاالت دلخَاُ با فرهتpdfجستجَي سادُ ٍ پيشرفتِ با داهٌِ ّاي هختلفباًک اطالػات صاحباى آثارً-قذ هقالِ ّاي هجالت ٍ هشاّذُ ًقذّاي ديگراى

برای وارد شذن به سایت بر روی لينک روبرو کليک کنيذ : http://www.noormags.ir

در صورتی که در استفاده از پایگاه اطالعاتی نورمگس ( پایگاه مقاالت تخصصی نور ) مشکل داریذ و یا هرگونه سوالی
در خصوص راهنمای استفاده از نورمگس داریذ می توانيذ با:
شماره  31533411تماس بگيریذ

