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صفحه اول سایت

ر اعضای سا یت می توانند با وارد کردن شناسه کاربری ورمز ورود د:ورود اعضا
این قسمت وارد صفحه خود شوند

در این قسمت کاربران امکان جستجوی مطالب سایت در حیطه های:جستجو-
-مطالب مجالت علمی پژوهشی-مطالب همه مجالت-جستجوی نشریات

ومطالب روزنامه هارا دارند عالوه بر اینها لینک جستجوی پیشرفته مطالب هم
.وجود دارد

در این قسمت جدید ترین شماره مجالت که روی سایت قرار:تازه های سایت
.می گیرد نمایش داده میشود

اکثر سایت های ارائه دهنده خدمات نشریات یا کتاب :پیشخوان مجالت
فحه قسمتی به نام پیشخوان دارندکه مجالتی را به طور تصادفی انتخاب ودر ص

یه اول سایت خود معرفی می نمایند می توان کار آن رابه ویترین مغازه ها تشب
.کرد

دنیای -جام جم-ایران-اعتماد-روزنامه های آفتاب یزد: روزنامه های تحت پوشش
اند که magiranکیهان ازجمله روزنامه هایی اند که تحت پوشش -رسالت-اقتصاد

امکان جستجو روی متن وتیتر آنها برای کاربران وجود داردوباکلیک روی آن 
باز میشود درپایین همین قسمت لینک magiranصفحه روزنامه روی خود سایت 

.به سایت سایرروزنامه های منتشر شده در کشور وجود دارد



سایتصفحه اول 

در این قسمت خدمات مربوط به : پرداخت اينترنتي خدمات

پرداخت اینترنتی حق اشتراک ها با استفاده از کارت های عضو 
شبکه شتاب وجود دارد

در صورتی که تمایل دارید لینکی از سایت :لینکایجاد 
magiran در وبالگ یاوب سایت خود داشته باشید می توانیدرمز

.موجود در این قسمت راکپی کنید ودر صفحات خود قرار دهید

دراین قسمت می توانیدبه بانک :نشريات عضوراهنمای 

.نشریات موجود باتوجه به نیازتان دسترسی پیداکنید
دراین قسمت می توانید به خدماتی که :سایتخدمات 

.در اختیارتان می گذارد دسترسی پیدا کنیدmagiranسایت 



نشریاتفهرست 

امکان دسترسی به فهرست الفبایی عناوین مجالت:راهنمای الفبایی

امکان دسترسی به مجالت با فهرست موضوعی آنها:راهنمای موضوعی

ارجاع به قسمتی از سایت که امان جستجوی مجالت:جستجوی نشریات
.فراهم آمده است

لیست مجالت علمی پژوهشی سایت:مجالت علمی پژوهشی

لیستی از مجالت سایت که توسط دانشگاه ها :نشریات دانشگاهی
.منتشر می شوند

لیست مجالتی که می توانید از طریق سایت :اشتراک نسخ چاپی
در این قسمت .نسخه است 853حدودا  . مشترک نسخه چاپی آنها شوید

.موضوع آن و قیمت اشتراک آن قابل روئیت است-نام مجله

ای فهرست نشریاتی که متن کامل آنهاروی سایت بر:نشريات داراي متن
.که به صورت موضوعی مرتب شده انداستفاده اعضا قرار گرفته است

راهنمای ایجاد مجالت مورد عالقه برای افرادی :نشريات مورد عالقه من

اندmagiranکه عضو سایت 



اعضاخدمات 
فرم عضویت در سایت در این صفحه قرار دارد:عضویت در سایت.

ارائه توضیحاتی پیرامون شرایط اشتراک مراحل اشتراک :اشتراک نسخ چاپی
.وفهرست مجالتی که مشمول خدمات اینترنتی اند

درهرصفحه از سایت که باشید باکلیک روی این گزینه می:معرفی به دوستان
.توانید مطالب همان صفحه را به ایمیل دوستانتان بفرستید

ارائه فرم ها وراهنمایی ها برای پرداخت حق عضویت:پرداخت حق عضویت.

نحوه دریافت وراهنمایی جهت ارائه خدمات ارسال:بریده جراید در ایمیل شما
.بریده جراید به ایمیل شما

ه فرم تعبیه شده جهت وارد کردن شماره سریال وشناس: فعال سازی کارت اشتراک طالیی
رمزکارت اشتراک طالئی 

 اشتراکIP BASED:در صورت در اختیار داشتن شبكه داخلي شرکتها یا دانشگاه ها
ت اختصاصي براي دسترسي به اينترنت در محل كار خود مي توانید با پرداخIPو محدوده 

ت هزينه اشتراك ساالنه سايت، اين منبع را در اختیار همكاران و كارشناسان تحت مديري
ت در صورت برقراري خدمات، كلیه كاربران شبكه داخلي مي توانند به صور. دنخود قرار ده

نامحدود و بدون نیاز به شناسه و رمز مقاالت موجود سايت را مطالعه يا ذخیره و چاپ 
.نمايند

خدماتRSS :در اگر مايلید بدون تعیین کردن نام مجله خاصی، از انتشار مجالت مختلف
د يک يا چند موضوع مطلع شويد به فهرست موضوعی نشريات مراجعه و گروه موضوع مور

را در رايانه خود نصب کنید و ( RSS)کافیست يکی از نرم افزارهای خبرخوان . نظر را باز کنید
فهرست روزآمد مجالت ثبت شده در هر موضوع را خود مشاهده نموده و با استفاده از 

.لینک موجود به صفحه فهرست آن نشريه وارد شويد



سایتتبلیغات در 

کاربر در داخل و خارج از کشور می 40000مورداستفاده بیش ازmagiranسایت 
ر باشد که عمده آنها را مديران، کارشناسان و متخصصین رشته های مختلف د
ب بخش های خصوصی و دولتی دانشجویان،اساتید، محققان، کتابداران و صاح

ران تنوع نشریات موجود در سایت وعالیق متنوع کارب.نظران تشکیل می دهند 
درحوزه های تخصصی و عمومی  سایت را به محلی مناسب برای تبلیغات و 

تبدیل کرده است معرفی خدمات و محصوالت مختلف فرهنگی و تجاری
ستید درصورتیکه مايل به درج تبلیغات در سايت بانک اطالعات نشريات کشوره

پس ازانتخاب نوع تبلیغ مورد نظرازجدول که درهمین صفحه آمده است می 
.بایست بامدیرسایت مکاتبه کنید



سایتتماس با 

ل تماس با پشتیبانی  وگزارشات اشکا
فرم هایی برای بیان نظرات :دراطالعات

پیشنهادات کاربران در زمینه خدمات اين سايت اطالعو
.رسانی و راهکارهای توسعه و بهبود امکانات آن 



راهنما

توضیحاتی پیرامون تاریخچه،اهداف،امکانات:درباره سایت
magiranوحوزه های موضوعی تحت پوشش سایت 

راهنمای کامل جستجوی نشریات در:جستجوی نشریات
.داخل سایت

وجود شماره حساب های :شماره حسابهای سایت
بانک هایی که می توان از طریق آن هزینه های عضویت 

.یاخریدازسایت را پرداخت کرد

تومان به 15000با واریز سالیانه:خرید اشتراک طالیی
ا می توانید اشتراک طالیی بگیرید،بmagiranحساب سایت 

مقاله تمام متن 300بیش از -:داشتن این اشتراک می توانید
درصد تخفیف برای ارسال نسخه 15-ساالنه دریافت کنید
به ازافزایش سقف ارسال بریده جراید-چاپی مجالت بگیرید

اشتراک طالیی را می . عنوان استفاده کنید80میل شما تا
ازار توانید آنالین خرید کنید یا از کارت های چاپی موجود در ب

.استفاده کنید



راهنما

درج وبه روز آوری شناسنامه نشریات *:خدمات سایت به نشریات
نمایش طرح روی جلد وفهرست مطالب شماره های منتشره به 

به اختصاص نشانی اینترنتی ویژه*همراه عناوین مقاله شناختی 
اختصاص *هر نشریه برای دسترسی سریع به اطالعات نشریه 

اطالع رسانی در *20mbپست الکترونیک به هر نشریه با ظرفیت
درج تعرفه های اشتراک نسخه *زمینه نشر شماره جدید هر مجله 

چاپی مجالت

خدمات سایت به نشریاتی که متن کامل خود را 
درصد از مجموع 30اختصاص :* روی سایت قرار میدهند

درج فهرست ویژه *حق عضویت ها  به صورت ساالنه به نشریه
تبلیغ شماره جدید مجله در کادر ویژه *نشریه جهت جذب مخاطب 

ارائه *که در همه صفحات وجود دارد“ معرفی یک مجله”
حضورعناوین*دسترسی ویژه به هر نشریه برای مطالعه مقاالت

.مقاالت نشریه در جستجوی سریع و موتور جستجوهای معتبر

دسترسی به متن کامل مجالت تنها با :نحوه دسترسی به متن
پرداخت حق عضویت ویاداشتن اشتراک طالیی برای افراد ویا 

ها برای دانشگاه ها شرکت ها ادارات وسازمان IP BASEدسترسی 
در “مشاهده متن“مقاالت دارای متن با کلید*.ها امکان پذیر است

یا pdfبیشتر مقاالت با فرمت *.زیر عنوان مشخص شده است
htmlاست.



راهنما

در این قسمت امکان استفاده ازعملگرهای:جستجوی پیشرفته مطالب
بولی وجود دارد در قسمتی هم سوال شده که آیا ازجستجو درنمایه کامل 

ید مطالب ومتن روزنامه ها استفاده می کنید یا فقط در عناوین د نبال کل
در جستجوی پیشرفته مطالب امکان محدود .واژه های خود می گردید 

مطالب همه *جستجوی روی مطالب همه مجالت عضو *کردن جستجو به 
مطالب مجالت علمی مصوب  وجود دارد این * روز نامه های عضوویا فقط در

نام پدید *عناوین مطالب * جستجوگر به دنبال کلید وازه های شما در
در صورتی که جستجو را . کلید واژه مطالب می گردد*چکیده و* آورندگان

ویر روی تص-شماره پیایی -انجام دادید وگزینه ای را انتخاب کردیدنام نشریه 
جلد و در صورتی که نشریه ای چکیده ومتن مطالب خود را نیز در سایت 

.ارائه کرده باشد در اختیارشما قرار می گیرد

و امکان پرداخت اینترنتی از طریق کارت های عض:نحوه پرداخت به سایت
ارد شتاب یا واریز فیش بانکی به یکی از حساب های بانکی سایت وجود د

خود برای خرید ازسایت باید ابتدا باید در سایت عضو شوید وبا نام کاربری
قدام وارد شوید برای افزایش اعتبارخوددرسایت ازطریق پرداخت الکترونیک ا

.کنید وسپس لیست سفارشات خود را تهیه کنید

ز با شناسه و رم. در سايت عضو شويد:فعال سازی کارت اشتراک طالیی
و " خدمات اعضا"از منوی اصلی باالی صفحه . خود به سايت وارد شويد

در فرم.را انتخاب کنید" فعال سازی کارت اشتراک طاليي"سپس گزينه 
تعبیه شده شماره سريال، شناسه و رمز درج شده در پشت کارت طاليي

در صورت درستي .را فشار دهید" فعال سازی کارت"را وارد نمايید وکلید 
اطالعات واردشده اشتراک طاليي شما فعال می شود تا بتوانید از خدمات

سايت استفاده نمايید



راهنما

ه جهت سفارش نسخ: سفارش اشتراک نسخه چاپی نشریات
چاپی با نام کاربری خود وارد شوید نشریه مورد عالقه خود را از طریق جستجو 

اشتراک بیابید صفحه راهنمای مجله را باز کنید کلید سفارش را بزنید با پرداخت حق
منتظررسیدن سفارشتان باشید

 اشتراکIP BASED: از آنجا که اختصاص شناسه و رمز به همه کارشناسان
يک سازمان يا دانشجويان يک دانشگاه امکانپذير نیست، بهترين روش اجازه 

آنها قبال در سايت تايید IPدسترسی به متن مقاالت به کاربران مراکزی است که 
نیازی به عضويت تک تک کاربران نیست IP Basedدر شیوه دسترسی . شده است

ه هرکاربر شبک. و در هنگام استفاده نیز درج شناسه و رمز عضويت ضرورتی ندارد
مقاله مورد نظر خود را " مشاهده متن"د با کلیک بر روی لینک نداخلی می توان

هزينه اشتراک نیز ساالنه توسط سازمان متقاضی پرداخت می . دريافت نمايد
دانشگاه ها، ادارات، سازمان ها، كتابخانه ها، شركت ها و ساير مراكز مي .گردد

نل توانند با فراهم آوردن دسترسي اساتید، دانشجويان، مديران، كارشناسان و پرس
خود به اين منبع منحصر به فرد، امكان مطالعه مقاالت مورد نیاز در حوزه هاي 

تخصصي و عمومي را براي ايشان فراهم نمايند تا مطالعات و پژوهش هاي شغلي 
. و آزاد ايشان با سرعت و سهولت بیشتري انجام شود

ای اگر از اعضای سایت باشید می توانیدکلید واژه ه:ارسال بریده جراید
مورد عالقه تان رابه سایت اعالم کنید وهمه روزه بعد از نشر روزنامه عناوین مورد 

نظر به ایمیلتان ارسال می گردد که با کلیک روی هرکدام می توانیدبه سایت
روزنامه لینک شده ومتن کامل آن را مطالعه کنیدتعداد عناوین  ارسالی 

.مورد می رسد80موردبرای هر عضو است که برای مشترکان طالیی به30مجاز



راهنما

خدماتRSS:RSS مخفف عبارت(Really Simple Syndication )است.RSS نوعی از اسناد

XMLاست که برای به اشتراک گذاشتن یا استفاده از عنوان های خبرهای جديد یا تیترهاي
اين امكان را به كاربران اينترنت مي دهد كه ( RSS)استفاده از .يک سايت طراحی شده است

در يکی ( RSS)بدون سر زدن به سايت ها يا وبالگ های مورد عالقه شان و تنها با ثبت نشاني 

اين خدمات باعث صرفه جويي در وقت . از مرورگرها از آخرين به روز رساني آنها مطلع شوند
كاربران اينترنت مي شود و آنها را از سرگرداني و سردرگمي در سايت هاي اينترنتي نجات 

.  مي دهد


