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ایران کنفرانس

  

معرفی پورتال جامع علوم انسانی 

  

پورتال جامع علوم انسانی  به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی  فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه علوم
انسانی آغاز به کار نموده است. وجه  تمایز پرتال جامع علوم انسانی با سایر پایگاه داده های مشابه، دسته بندی  موضوعی
داده های علمی در آن میباشد که در قالب بیش از ۳۱۰۰ موضوع، حوزه  های مختلف علوم انسانی را شامل می شود.
مزیت دیگر پرتال جامع علوم انسانی  دسترسی آسان و رایگان مخاطبان به منابع پرتال جامع علوم انسانی می باشد.در 
حال حاضر پرتال جامع علوم انسانی با بیش از ۳۰۰ هزار داده علمی که حدود ۲۲۵  هزار داده آن تمام متن می باشد

میزبان جامعه علمی و پژوهشگران حوزه علوم  انسانی و اسلامی می باشد.

  

بخش های مختلف سایت

  

: در صفحه اصلی ، دسته بندی موضوعی از محتوای  مدارک سایت، جهت تسهیل دسترسی به منبع دلخواه ،صفحه اصلی
انجام شده است.و آخرین  نشریات به روز شده در حوزه های موضوعی خاص، به همراه تصویری از جلد نشریه و  اطلاعات

کتابشناختی آمده است.

  

 در این بخش لینک پیوندهای متعدد و بی شماری از  سایت ها، و در موضوعات متنوع گسترده گنجانده شده استپیوندها:
که می توان از ان  بعنوان یک منبع مرجع ، برای دستیابی به سایت های مختلف نام برد.

  

 در این بخش پس از رده بندی موضوعی مجلات، فهرست  مجلات موجود در زمینه موضوعی آمده است.که بامجلات:
کلیک بر روی عنوان مجله  اطلاعاتی از قبلی عنوان مجله، نام مدیر مسئول و سردبیر و صاحب اکتیاز و  دوره انتشار آن
آمده است و آرشیو نشریات با تقسیم بندی زمانی( سال انتشار)  موجود است.که با کلیک بر روی سال انتشار موجودی

مجلات به نمایش گذارده می  شود .
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