شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :

درباره :
کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران
هدف از ارائه این کتاب:
ارائه و معرفی سایت های علمی ایران در قالب یک کتاب الکترونیک برای
دسترسی و آشنایی بهتر کاربران اینترنت
مقدمه :
سایت صنعت به کمک کاربران عالقه مند به علم و دانش ،سایت های فعال در
زمینه های مختلف علمی را شناسائی و در یک مجموعه سازماندهی شده و در
قالب یک کتاب الکترونیک برای نخستین بار در روز  ۲۵آذر  ،1392روز پژوهش
منتشر کرد .شایان ذکر است سایت صنعت ،قصد دارد ویرایش به روز شده و
کامل تری از این کتاب را با همکاری کاربران و مطابق با سایت های پیشنهادی
آنان ،در مناسبت های مختلف علمی نیز منتشر نماید.
نسخه پیش رو ،دومین نسخه این کتاب الکترونیک می باشد که به کمک کاربران
و تیم پشتیبانی سایت صنعت ،تدوین و ارائه شده است .مسلم ًا کیفیت سایت
های معرفی شده در یک سطح نمی باشند و سایت های بهتری هم هستند که
از قلم اُفتاده اند .از این رو سعی ما بر این است که با یاری شما عالقه مندان به
توسعه و نشر علم و دانش ،ویرایش های بعدی را با کیفیتی هر چه بهتر ارائه
نماییم.
شیوه مشارکت چگونه است؟
همه کاربران اینترنت که سایت و یا وبالگی علمی را می شناسند و یا از مدیران
و گردانندگان آن هستند ،سایت علمی مورد نظر خود را مرتبط با یکی از گروه
های ده گانه مشخص شده ،به ما معرفی می نمایند .سایت ها و وبالگ ها می
توانند در قالب های روبرو باشند :سایت های خبری ،سایت های مقاالت و اطالع
رسانی ،سایت نهادهای علمی دولتی و غیر دولتی ،انجمن های گفتگو ،سایت
مدارس ،سایت انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد ( )NGOو …
فرآیند انتخاب :
سایت ها و وبالگ های معرفی شده طبق معیارهای مشخص شده زیر سنجش
می شوند و پس از مشاهده عدم مغایرت با معیارهای تعیین شده در فهرست
کتاب الکترونیک سایت های علمی ایران قرار داده می شوند.
معیارهای انتخاب سایت های علمی :

 -۱مرتبط با یکی از شاخه های علمی ده گانه معرفی شده
 -۲دارای محتوای مفید و نگرش علمی و عدم کپی پرداری محض از سایت های دیگر
 -۳رعایت قوانین و احترام به ارزش های شرعی و عرفی شناخته شده در جامعه
 -۴نداشتن ماهیت تجاری (عدم ثبت سایت شرکت ها ،نیازمندیها و … )
 -۵دارای ظاهر زیبا و کاربر پسند
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دسته بندی موضوعی سایت ها و وبالگ های معرفی شده :
 -۱گروه علوم پایه
(ریاضیات ،فیزیک ،شیمی  ،نانوتکنولوژی ،نجوم و هوافضا ،زمین شناسی و) ..
 -۲گروه علوم مهندسی

(مهندسی مکانیک ،الکترونیک ،عمران ،صنایع ،معدن ،مکاترونیک ،مهندسی نساجی ،مهندسی پرواز و… )

 -۳گروه علوم زیستی
(علوم پزشکی و دارویی ،کشاورزی ،منابع طبیعی ،دامپزشکی ،زیست شناسی و … )
 -4گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات
(شبکه های کامپیوتری ،اخبار و اطالعات  ، ITبرنامه و بازی های کامپیوتری  ،موبایل و تلفن های
هوشمند و …)
 -5گروه فناوری های نوین
(مهندسی و انرژی هسته ای ،نانوتکنولوژی ،زیست فناوری و بیوتکنولوژی  ،انرژهای نو و پاک و…)
 – ۶گروه علوم انسانی

(جامعه شناسی ،روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد ،حقوق و معارف  ،فرهنگ ،هنر و ادبیات ،تاریخ و جغرافیا ،زبان
های خارجی و… )

 -7گروه جامع و عمومی
(سایت هایی شامل دو یا چند گروه  ،انجمن های گفتگو و … )
 – 8گروه خبرگزاری ها و اطالع رسانی ها
(شامل سایت سمینارها ،همایش ها و کنفرانس ها ،سایت نمایشگاه های علمی و…)
 -9گروه مجالت و نشریات
(سایت نشریات و مجالت علمی ،سایت های انتشارات ،فصلنامه ها ،روزنامه ها و … )
 -10گروه سازمانها و نهادها
(سازمانهاو نهادهای علمی ،سایت دانشگاهها و مدارس ،سایت انجمن های و گروه های علمی و…)

نکات :
 هیچ محدودیتی از نظر تعداد معرفی سایت و وبالگ علمی وجود ندارد و هر کس می تواند تعدادنامحدودی سایت و وبالگ علمی معرفی نماید.
 برای هیچ یک از مراحل اعم از مشارکت  ،ثبت و معرفی سایت و وبالگ های علمی خودتان و دیگراندر کتاب الکترونیک هزینه ای دریافت نخواهد شد.
 هرسایت فقط و فقط در یکی از گروههای معرفی شده در باال ثبت خواهد شد ،در نتیجه در انتخابگروه موضوعی پیشنهادی دقت شود.
 -محدودیتی نیز برای معرفی سایت های انگلیسی زبان وجود ندارد( .ایرانی و خارجی)

|||| آخرین ویرایش کتاب الکترونیک سایت های علمی ایران را می توانید

از صفحه اختصاصی کتاب در سایت صنعت ،به صورت رایگان دانلود نمایید ||||
www.sanat.me/scientific-sites

شما هم با معرفی سایت های علمی منتخب خود (حداقل با ثبت چند سایت علمی)،
به نشر علم و پژوهش کمک کنید.

سایت های منتخب این ویرایش:
دسته بندی موضوعی
منتخب گروه علوم پایه

توضیحات

نشانی سایت

 www.hupaa.comهوپا ،اخبار و مقاالت فیزیک

 www.chistaa.comچیستا ،فیزیک ،شیمی و زیست
 www.noojum.comسایت نجوم ایران

منتخب گروه علوم مهندسی

 www.iransaze.comسایت تخصصی مهندسی عمران
 www.spss-pasw.irسایت تخصصی آمار
 www.memaridesign.comوبسایت معماری و دکوراسیون داخلی

منتخب گروه علوم زیستی

 www.salamatnews.comسالمت نیوز
 www.irandeserts.comکویرها و بیابان های ایران
 www.glassy-garden.comباغ شیشه ای

منتخب گروه کامپیوتر و
فناوری اطالعات
منتخب گروه فناوری های
نوین

منتخب گروه علوم انسانی

 www.iritn.comپايگاه خبري فناوري اطالعات ايران
 www.itiran.comاخبار و تحلیل های فناوری اطالعات
 www.zoomit.irسایت آی تی
 www.danyar.irمرجع دانش نوین انرژیهای نو
 www.nano.irستاد ويژه توسعه فناوري نانو
 www.ifco.irآبگرمکن های خورشیدی
 www.anthropology.irانسان شناسی و فرهنگ
 www.tishineh.comجاذبه های گردشگری ایران
 www.tarikhirani.irسایت تاریخ ایرانی

منتخب گروه جامع و عمومی

 www.daneshju.irسایت علمی دانشجویان ایران
 www.parsegard.comپارسه گرد
 www.bananews.irپایگاه خبری تحلیلی صنعت ساختمان

منتخب گروه خبرگزاری ها و
اطالع رسانی ها
منتخب گروه مجالت و
نشریات

منتخب گروه سازمانها و
نهادها

 www.vista.irویستا
 www.konjkav.comاخبار علمی
 www.memarinews.comسایت خبری معماری نیوز
www.modelling.journals.semnan.ac.ir

مجله مدلسازی در مهندسی

 www.necjournals.irنشریه انرژی ایران
 www.jfnc.irنشریه سوخت و احتراق
 www.endocrine.ac.irپژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

 www.ripi.irپژوهشگاه صنعت نفت
 royaninstitute.orgپژوهشگاه رویان

شما هم از لیست سایت های معرفی شده در این کتاب ،سایت های منتخب خود را از هر گروه ،به ما
پیشنهاد دهیدsitesanat@yahoo.com .

کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -۱گروه علوم پایه

(ریاضیات ،فیزیک ،شیمی  ،نانوتکنولوژی ،نجوم و هوافضا ،زمین شناسی و) ..

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.alivechem.comشیمی زنده
 www.hupaa.comهوپا ،اخبار و مقاالت فیزیک

 www.noojum.comسایت نجوم ایران
 www.amouzeshriazi.irآموزش ریاضی

 www.knowclub.comکانون دانش
 www.nightsky.irآسمان شب ایران

 www.onlinephysics.comسایت فیزیک ،آموزش مجازی
 www.shiminovin.comشیمی نوین

 www.persianstar.comدانشنامه ستاره شناسی ستاره پارسی
 www.parssky.comپارس اسکای
www.irphy.com

فیزیک نوپا ایرانیان

 www.haftaseman.irدانشنامه ستاره شناسی
 www.chempic.comشیمی دبیرستان و کنکور

 www.iranhavafaza.comپورتال هوافضای ایران
 www.elenic.irالنیک ،نجوم ،فیزیک ،هوا فضا

 www.gsi.irزمین شناسی و اکتشافات معدنی
 www.geologist.epage.irاخبار و اطالعات زمین شناسی

 www.ngdir.irپایگاه داده های علوم زمین کشور
 www.chemyazd.comشیمی یزد
 www.mathtower.orgآموزش و گسترش ریاضی
 www.chistaa.comچیستا ،فیزیک ،شیمی و زیست
 www.ipm.ac.ir/faپژوهشگاه دانش های بنیادی
 www.cafeastro.netگروه نجومی کافه آسترو

 www.albert-einstein-quotes.irمرجع رسمی سخنان آلبرت اینشتین
 www.avang.orgفیزیک
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -۲گروه علوم مهندسی

(مهندسی مکانیک ،الکترونیک ،عمران ،صنایع ،معدن ،مکاترونیک ،مهندسی

نساجی ،مهندسی پرواز و… )

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.iran-eng.comباشگاه مهندسان ایران
 www.icivil.irپرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران

 www.iiie.irانجمن مهندسی صنایع ایران
 www.irancomposite.netشبکه ایران  -کامپوزیت

 www.iransaze.comسایت تخصصی مهندسی عمران
 www.betsa.irبانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت

 www.khakzad.comمهندسی عمران
 www.dezmed.comمرجع مهندسی پزشکی ایران

 www.iran-ieee.comجامعه مجازی برق و الکترونیک ایرانیان
 www.elmofan.irآموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

 www.khodro.infoاطالعات و اخبار خودرو و خودروسازی در جهان
 www.pedal.irپدال  ،اخبار خودرو

 www.isme.irانجمن مهندسان مکانیک ایران
 www.iaeee-iran.orgانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 www.spss-pasw.irسایت تخصصی آمار
 www.minemag.irمهندسی معدن ،صنایع و عمران

 www.kimiagari.irمرجع گزارش کاری شیمی
 www.aerospacetalk.irمرجع هوانوردی و هوافضای پارسی
 www.aerocenter.irمرکز هوافضا و هوانوردی ایران
 www.rayeshmand.irپرتال تخصصی ریاضی

 www.electeach.irوب سایت تخصصی مهندسی الکترونیک
 www.ideaz.irبانک ایده های نو

 www.iranpolymerinstitute.orgپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
 www.memaridesign.comوبسایت معماری و دکوراسیون داخلی

 www.autoir.irمرکز تحقيقات اتوماسيون صنعتي ايران
 www.ip-co.comشركت تحقيق ،طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ايپكو)
 www.ise.org.irانجمن علمی موتور ایران
 www.semeng.irتارنمای تخصصی مهندسی مکانیک

 www.emicdata.irمركز اقتصاد،مديريت و مهندسي صنايع
 www.shimiran.comمرکز علمی تحقیقاتی شیمیران

 www.arshadeomran.irسایت ارشد عمران
 www.sh-iie.irانجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شاهین شهر
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -۳گروه علوم زیستی

(علوم پزشکی و دارویی ،کشاورزی ،منابع طبیعی ،دامپزشکی ،زیست شناسی و … )

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.iranianagriculture.comسایت کشاورزی ایران
 www.zistshenasan.irانجمن زیست شناسان ایران

 www.mgr.ir/news.phpمرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
 www.royaninstitute.orgپژوهشگاه رویان

 www.mtp.ut.ac.irمرکز پژوهشی فناوری و فرآورده های میکروبی
 www.zist1.irزیست شناسی دبیرستان

 www.hbio.irخانه زیست شناسی
 www.iranbiology.irپایگاه زیست شناسی ایران

 www.tabiatbakhtiari.comدیده بان طبیعت بختیاری
 www.irandeserts.comکویرها و بیابان های ایران

 www.irancaves.irغارهای ایران
 www.isdle.ir/newsپایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران

 www.wildlife.irانجمن یوزپلنگ ایرانی
 www.frw.org.irپایگاه اطالع رسانی جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور

 www.iraneia.irانجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 www.iranmedical.netسایت پزشکی ایران
www.raazebaghaa.ir

راز بقا ،طبیعت و حیات وحش

 www.shiateb.comطب شیعه
 www.medplant.irشبکه خبری گیاهان دارویی

 www.radiosalamat.irرادیو سالمت
 www.pezeshk.usسایت پزشکان بدون مرز

 www.dr-ameri.comسایت رسمی دکتر محمدحسن عامری
 www.hidoctor.irمجله پزشکی دکتر سالم

 www.fa.parsiteb.comپارسی طب
 www.tebirani.blogfa.comطب سنتی ایران

 www.worldfood.irپایگاه اطالع رسانی غذا و سالمت
 www.foodregime.comوب سایت رژیم غذایی

 www.tandorosti.akairan.comآکا ایران
 www.hakimtehrani.comحکیم تهرانی

 www.farateb.comفراطب-مرجع طب سنتی
 www.sarashpaz.asiaپرتال آموزش آشپزی

 www.chibepazam.irایده در مورد چی بپزم
 www.chibepazam.comچی بپزم

 www.madarbanoo.comمادربانو ،مطالب مفید برای مادران
 www.loghme.comلقمه پایگاه اطالع رسانی غذا و صنایع غذایی
 www.101recipe.comسایت آشپزی
 www.boomesa.comمشاغل دوستدار محیط زیست

 www.tabehesht.irتا بهشت ،بهداشت
 www.salamatnews.comسالمت نیوز
 www.radio.salamatnews.comرادیو سالمت نیوز
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.iran-plants.com/faگیاهان ایران
 www.salamatjoo.irسالمت جو

 www.salemzi.comنشریه اینترنتی سالم زی
 www.beporsin.comبپرسین  ،دکتر فوری

 www.tabaye.irطبایع و مزاج شناسی
 www.koodakomadar.comراهنمای خانواده ،مادر و کودک
 www.ohsq.irطب کار و بیماری های شغلی
 www.bqsmag.comمجله بلوط آبی

 www.esfahancactus.irاصفهان کاکتوس
 www.mahieman.comماهی زینتی

 www.glassy-garden.comباغ شیشه ای
 www.drbahadory.persianblog.irسالمتگاه

 www.telehealth.irسالمتی برای همه
 www.myhealth.irسالمتی

 www.iranbirds.comدانشنامه پرندگان ایران
 www.mahieman.comسایت ماهی زینتی

 www.goldteb.irسایت طب سنتی گلدطب
 www.phdenvironment.irسایت دکتری محیط زیست

 www.evermi.irمرجع ورمی کمپوست ایران
 ihepsa.comسایت انجمن علمی و بهداشت
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -4گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات

(شبکه های کامپیوتری ،اخبار و اطالعات  ، ITبرنامه و بازی های کامپیوتری  ،موبایل و

تلفن های هوشمند و …)

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.zoomit.irسایت آی تی
 www.iritn.comپايگاه خبري فناوري اطالعات ايران

 www.itna.irسایت خبری تحلیلی فناوری اطالعات و ارتباطات
 www.ictna.irایستنا ،سایت خبری و تحلیلی فناوری اطالعات

 www.atalebi.comطراحی و تحلیل وب سایتهای اینترنتی
 www.isc.org.irانجمن رمز ایران

 www.webdesignermag.irمجله ی طراحی وب
 www.titrfa.irتیترفا /سرویس سایت و وبالگ

 www.iran-egold.comانجمن تجارت الکترونیک
 www.mambolearn.comاطالعات جامع در خصوص نرم افزار جومال

 www.barsam.irاخبار روز دنیای دیجیتال ،اینترنت و فناوری اطالعات
 www.mobile.irمرجع موبایل ایران

 www.mobilestan.netوب سایت تخصصی تلفن همراه
 www.bazicenter.comنقد و بررسی انواع بازیها

 www.php-jquery.irپرسش و پاسخ برنامه نویسی
 www.itiran.comاخبار و تحلیل های فناوری اطالعات

 www.linuxreview.irاخبار دنیای لینوکس ونرم افزارهای آزاد
 www.sakhtafzarmag.comاطالعات تخصصی سخت افزار و دنیای دیجیتال
 www.shabakeh-mag.comماهنامه تخصصی شبکه
 www.ccw.irدنیای کامپیوتر و ارتباطات

 www.digikala.comنقد و بررسی کاالی دیجیتال
 www.iranshell.irتحلیل فناوری اطالعات

 www.parstools.comمرجع ابزار وب مستر ایران
 www.wpland.irمرجعی برای آموزش وردپرس

 www.wordpress98.comهمیار وردپرس ،اطالعات و آموزش وردپرس
 www.gsmaria.comپایگاه اطالع رسانی موبایل
 www.gsm.irاطالعات تخصصی صنعت موبایل
 www.worldit.irدنیای فناوری اطالعات

 www.mobna.coاطالعات جامع گوشی موبایل
 www.itresan.comاخبار تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

 www.office-learning.irمرجع تخصصی آفیس برای فارسی زبانان
 www.ijquery.irدنیای جی کوئری

 www.gooyait.comمجله اینترنتی فناوری اطالعات
 www.pcpedia.irدانشنامه علوم کامپیوتری و فناوری اطالعات

 www.farsimatch.irپايگاه اطالع رساني تخصصي مسابقات اينترنتي
 www.mahdizk.irنکات کاربردی و عملی کامپیوتر-مطالب دانشگاهی و فنی
 www.fontyab.comدایرکتوری جستجوی فونت فارسی
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -5گروه فناوری های نوین

(مهندسی و انرژی هسته ای ،نانوتکنولوژی ،زیست فناوری و بیوتکنولوژی  ،انرژهای نو و

پاک و…)

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.aeoi.org.irپورتال انرژی اتمی ایران
 www.suna.org.irسازمان انرژی های نوین ایران
 www.danyar.irمرجع دانش نوین انرژیهای نو
 www.fcc.gov.irکمیته راهبری پیل سوختی

 www.sabainfo.irمعرفی انرژی های نو
 www.nano.irستاد ويژه توسعه فناوري نانو
 www.ifco.irآبگرمکن های خورشیدی

 www.renewableenergyworld.comانرژی های جدید در جهان
 www.eecm.irانرژی سبز

 www.reic.isti.irستاد توسعه انرژیهای نوین
 www.irannuclear.netایران و فناوری هسته ای

 www.hotsprit.mihanblog.comنانوتکنولوژی
 www.ecogeek.irمحیط زیست و انرژی های نو

 www.iranecs.comبهینه سازی مصرف انرژی ایران
 www.irwea.orgسایت علمی انرژی بادی ایران

 www.solarbaad.comسوالر باد انرژی
 www.windsun.irاطالع رسانی انرژی های نو

 www.solarin.irشبکه انرژی خورشیدی ایران
 www.voltaic.irانرژی های پاک و تجدید پذیر الکتریسیته
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 – ۶گروه علوم انسانی

(جامعه شناسی ،روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد ،حقوق و معارف  ،فرهنگ ،هنر و ادبیات،

تاریخ و جغرافیا ،زبان های خارجی و… )

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.anthropology.irانسان شناسی و فرهنگ
 www.mgtsolution.comراهکار مدیریت

 www.ireconomy.irاقتصاد ایرانی
 www.e-modiran.comمرجع علوم مدیریت ایران

 www.epe.irاقتصاد پنهان
 www.bekran.comنشریه آنالین اقتصاد هنر ایران

 www.modir.irسایت مدیر ،فعال در زمینه مدیریت
 www.modiriran.irمدیران ایران

 www.modiryar.comسایت مدیریار
 www.didad.irدیداد ،وب سایت حقوقی

 www.rahemaghsoud.irوب سایت حقوقی راه مقصود
 www.gitashenasi.comگیتاشناسی ،جغرافیایی و کارتوگرافی
 www.irlanguage.comمرجع آموزش زبان ایرانیان
 www.englishpro.irزبان پژوه ،آموزش زبان انگلیسی

 www.kardoonline.comکاردو آن الین ،مرکز دانلود منابع زبان
 www.tarikhirani.irسایت تاریخ ایرانی
 www.iichs.orgتاریخ مطالعات معاصر ایران

 www.iranianshistoryonthisday.comتاریخ ایران در امروز
 www.ishistory.irانجمن ایران تاریخ

 www.oral-history.irتاریخ شفاهی ایران
 www.bushehriha.comمرجع جامع بوشهرشناسی

 www.tishineh.comجاذبه های گردشگری ایران
 www.ensani.irپورتال جامع علوم انسانی

 www.dean.irهمیار زبان آموز برای یادگیری انگلیسی
 www.movafaghbashi.comپرتال جامع موفق باشی

 www.vijiran.comپایگاه حقوقی ویج ایران
 www.sarzaminezaban.comسرزمین زبان

 www.readingandreaders.comمطالعات خواندن
 www.behgozar.comآموزش زبان انگلیسی  ،فرانسوی و آلمانی
 www.migna.irدانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی
 www.zabanamoozan.comمقاالت و آموزش زبان انگليسي

 www.ravanyar.comروان يار ،کلينيک افسردگي و اضطراب
 www.noormags.comپايگاه مجالت تخصصي علوم انساني

 www.moalemekhalagh.comآموزش ،خالقیت و نوآوری
 www.tax-and-accounting.irپیرامون حسابداری  -حسابرسی  -مالیات

 www.webyad.comشبکه یادگیری
 www.edutopia.irتولید محتوای چندرسانه ای ،تکنولوژی و آموزشی

 www.phdmanagement.irسایت دکتری مدیریت  ،مرجع مدیریت مدیران
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -7گروه جامع و عمومی

(سایت هایی شامل دو یا چند گروه  ،انجمن های گفتگو و … )

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.daneshju.irسایت علمی دانشجویان ایران
 www.irexpert.irسایت مرجع متخصصین ایران

 www.1pezeshk.comیک پزشک
 www.roshd.irشبکه ملی مدارس

 www.civilica.comسیویلیکا ،مرجع دانش
 www.tebyan.netسایت تبیان ،فرهنگی اجتماعی

 www.sanat.meپایگاه جامع صنعت
 www.hamkelasy.comمقاالت رشته هاي مختلف علمي
 www.phow.irچگونه ها درباره همه چیز
 www.parsegard.comپارسه گرد

 www.2nafare.comدونفره
 www.sid.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 www.audiolib.irدانلود کتاب های صوتی
 www.bananews.irبنانیوز پایگاه خبری تحلیلی صنعت ساختمان

 www.librarya.comمرجع کتاب
 www.nlai.irسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 www.ricest.ac.irمرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
 www.noormags.comپایگاه مجالت تخصصی

 www.noorlib.irکتابخانه دیجیتال نور
 www.books.google.comجستجوگر گوگل برای کتاب

 www.why.knovel.comترکیب اطالعات فنی با ابزارهای تحلیلی پژوهشی
 www.gutenberg.orgجستجوی کتاب و کتاب های رایگان

www.digital.library.upenn.edu/books

کتاب های آن الین

 www.questia.comپژوهش آن الین
 www.digital.library.upenn.eduپروژه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پنسیلوانیا

 www.parkedanesh.irپارک دانش وابسته به مجمع متخصصین ایران و اروپا
 www.irpdf.comکتابخانه مجازی ایران

 www.maghaleh.netپایگاه مقاالت ایران
 www.iranresearches.irایران پژوهان پایگاه پژوهشی و علمی
 www.terapaper.comدانلود مقاالت آی اس آی
 www.iranianexpert.irکارشناس ایرانی

 www.maktabkhooneh.orgآموزش مجازی
 www.mokhafaf.comمرجع اختصاصي کلمات اختصاري

 www.parsbook.orgمرجع دانلود کتاب هاي پارسي
 www.takhtesefid.orgسرویس به اشتراک گذاری ویدئوهای آموزشی
 www.atibook.irپرتال جامع کتاب ایران
 www.xphd.netشبکه اجتماعی دکتری تخصصی کشور
www.dart-fe.ir

شبیه سازی المان

 www.noandishaan.comسایت نواندیشان
 www.irantarjomeh.comمرجع آنالین مقاله های ترجمه شده علمی و دانشگاهی

20

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
www.abooneh.org

مرجع تهیه مقاالت و کتب التین

 www.isiarchive.comمرجع مقاالت تخصصی ایران
 www.rightman.irسایت اخبار دکتری و جذب هیات علمی
 www.ostadyab.comبانک اساتید ایران
 www.articlecenter.irمقاالت و نمونه سواالت

 3redapple.irمقاالت و اخبار سایت های معتبر دنیا
 www.englisharticle.irسایت تخصصی مقاالت انگلیسی  -نگارش مقاالت علمی
 www.essaypaper.irایزی پیپر ،مشاوره و تدوین مقاالت  ISIو مقاالت علمی
 www.phdl.netسایت دکتری PhD

 www.phdazmoon.orgاخبار دکتری و کارشناسی ارشد
 www.phdazmoon.netسایت آزمون دکتری
 www.englishedit.irترجمه و ویرایش مقاله
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 – 8گروه خبرگزاری ها و اطالع رسانی ها

(شامل سایت سمینارها ،همایش ها و کنفرانس ها ،سایت نمایشگاه های علمی و…)

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.webna.irپایگاه خبری وب سایت های ایران
 www.iraneconomist.comپایگاه خبری ایران اکونومیست
 www.memarinews.comسایت خبری معماری نیوز
 www.eghtesadmeli.comپایگاه خبری تحلیلی اقتصاد ملی

 www.myindustry.irپایگاه اطالع رسانی صنعت
 www.jahansahm.comجهان سهم ،تحلیلی بازارهای جهان

 www.inn.irشبکه ایران
 www.persianpersia.comپرتال فرهنگی اجتماعی
 www.jamejamonline.irجام جم آنالین
 www.vista.ir/magazineمجله الکترونیکی ویستا

 www.hyperclubz.comهایپرکالبز
 www.landofvolunteers.comسرزمین داوطلبان فعالیت های محیط زیستی
 www.dkmag.netپايگاه تحليلي خبري خودرو
 www.snn.irخبرگزاری دانشجو

 www.1nafar.irیک نفر
 www.khodrosazi.irاطالع رساني خودرو و صنايع وابسته
 www.bivarama.irسایت علمی فرهنگی بیورآما
 www.petrology.irپایگاه تخصصی سنگ شناسی ایران
 www.irna.irخبرگزاری جمهوری اسالمی
 www.isna.irخبرگزاری دانشجویان ایران

 www.khabaronline.irخبرگزاری تحلیلی ایران
 www.ana.irخبرگزاری آنا

 www.konjkav.comاخبار علمی
 www.iranconferences.irمرجع همایش های داخلی و خارجی
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -9گروه مجالت و نشریات

(سایت نشریات و مجالت علمی ،سایت های انتشارات ،فصلنامه ها ،روزنامه ها و … )

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.magiran.comبانک اطالعات نشریات کشور
 www.necjournals.irفصلنامه انرژي ايران

 www.jsdp.rcisp.ac.irدو فصلنامه پردازش عالئم و داده ها
 www.journals.ihu.ac.irفصلنامه رادار

 www.uijs.ui.ac.irفصلنامه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق
 www.jist.irفصلنامه سيستم هاي اطالعاتي و مخابرات

 www.journal.sairan.irفصلنامه صنايع الكترونيك
 www.ijste.shirazu.ac.irمجله علوم و تكنولوژي  -مهندسي برق

 www.csri.ac.ir/homeمجله بين المللي فناوري اطالعات و ارتباطات
 www.isice.irمجله كنترل

 www.scj.kashanu.ac.irنشريه محاسبات نرم
www.modelling.journals.semnan.ac.ir

فصلنامه مدل سازي در مهندسي

 www.jiaeee.orgمجله مهندسي برق و الكترونيك انجمن مهندسين برق ايران
 www.energy.kashanu.ac.irفصلنامه مهندسي و مديريت انرژي

 www.journal-ece.tabrizu.ac.irمجله مهندسي برق
 www.ijece.orgمجله مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران

 www.ijece.orgfarsiنشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
 www.ijeee.iust.ac.irمجله مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران

 www.mjee.modares.ac.irفصلنامه مهندسي برق مدرس
Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales www.tpnms.usb.ac.ir

 www.jcarme.srttu.eduمجله پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك
 www.engineresearch.irفصلنامه تحقيقات موتور
 www.jcme.iut.ac.irفصلنامه روش هاي عددي در مهندسي
 www.jfnc.irمجله سوخت و احتراق

 www.shirazu.ac.irمجله علوم و تكنولوژي  -مهندسي مكانيك
 www.jast.ias.irدو فصلنامه علوم و تكنولوژي هوافضا
 www.smeir.irماهنامه فناوري ساخت و توليد
 www.measej.irفصلنامه مكانيك هوافضا

 www.jsm-iauarak.comمجله مكانيك جامدات
 www.jsfm.shahroodut.ac.irمجله مكانيك سازه ها و شاره ها

 www.jafmonline.netفصلنامه مكانيك سياالت كاربردي انجمن فيزيك ايران
 www.journal-mech.tabrizu.ac.irمجله مهندسي مكانيك
 www.aero-space.irنشريه مهندسي هوانوردي
 www.journals.azad.ac.irفصلنامه بين المللي مهندسي صنايع

 www.ijiepm.iust.ac.irنشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد
 www.elsevier.comفصلنامه ساينتيا ايرانيكا
 www.jtst.irفصلنامه علوم و فناوري نساجي
 www.qjie.irمهندسي صنايع

Civil Engineerng Infrastructures Journal www.ceijournal.com
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
www.ijare.ir
www.ijoce.iust.ac.ir

International Journal of Advances in Railway Engineering
International Journal of Optimization in Civil Engineering

 www.isss.irدو فصلنامه سازه و فوالد
 www.trafficorg.tehran.irفصلنامه مهندسي ترافيك

 www.ijmt.irدو فصلنامه مهندسي دريا
 www.iors.irدو فصلنامه تحقيق در عمليات

 www.iranaict.irنشريه فناوري اطالعات و ارتباطات ايران
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials www.jufgnsm.ut.ac.ir
 www.issiran.compublicfaمجله بين المللي انجمن آهن و فوالد ايران
 www.irfs.irفصلنامه ريخته گري
 www.jicers.irفصلنامه سراميك ايران
 www.imes.irفصلنامه مهندسي متالورژي

 www.journal.ippi.ac.irماهنامه پليمر ايران
 www.iranrubbermag.irفصلنامه صنعت الستيك ايران

 www.ijme.iranjournals.irفصلنامه مهندسي معدن
 www.wwcerd.comمجله آب و فاضالب

 www.iranwra.comفصلنامه تحقيقات منابع آب ايران
 www.isbme.orgفصلنامه مهندسي پزشكي زيستي

 www.ijsts.shirazu.ac.irمجله علمي علوم و فناوري (شاخه علوم)
 www.jsciences.ut.ac.irفصلنامه علوم دانشگاه تهران

 www.irimo.irدو فصلنامه نيوار
 www.andisheyeamari.irدو فصلنامه انديشه آماري

 www.srtc.ac.irمجله ي پژوهش هاي آماري ايران
 www.engineresearch.irفصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات موتور
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کتاب الکترونیک لیست سایت های علمی ایران

www.sanat.me/scientific-sites

 -10گروه سازمانها و نهادها

(سازمانهاو نهادهای علمی ،سایت دانشگاهها و مدارس ،سایت انجمن های و گروه های

علمی و…)

شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.ut.ac.irدانشگاه تهران
 www.ui.ac.irدانشگاه اصفهان

 www.isu.ac.irدانشگاه امام صادق (ع)
 www.put.ac.irدانشگاه صنعت نفت

 www.araku.ac.irدانشگاه اراک
 www.alzahra.ac.irدانشگاه الزهرا

 www.imamreza.ac.irدانشگاه بین المللی امام رضا
 www.aut.ac.irدانشگاه صنعتی امیرکبیر
 www.ilam.ac.irدانشگاه ایالم
 www.urmia.ac.irدانشگاه ارومیه

 www.basu.ac.irدانشگاه بوعلی سینا
 www.birjand.ac.irدانشگاه بیرجند

 www.ikiu.ac.irدانشگاه بین المللی امام خمینی
 www.iuc.ac.irدانشگاه بین المللی چابهار

 www.iasbs.ac.irدانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه  -زنجان
 www.icst.ac.irپژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

 www.tabrizu.ac.irدانشگاه تبریز
 www.modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس

 www.azaruniv.ac.irدانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 www.uast.ac.irدانشگاه جامع علمی کاربردی

 www.shirazjju.ac.irدانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز
 www.pgu.ac.irدانشگاه خلیج فارس بوشهر
 www.kntu.ac.irدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 www.cmu.ac.irدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 www.uoz.ac.irدانشگاه زابل
 www.znu.ac.irدانشگاه زنجان

 www.razi.ac.irدانشگاه رازی کرمانشاه
 www.semnan.ac.irدانشگاه سمنان

 www.sut.ac.irدانشگاه صنعتی سهند
 www.usb.ac.irدانشگاه سیستان و بلوچستان

 www.shahed.ac.irدانشگاه شاهد
 www.shomal.ac.irدانشگاه غیرانتفاعی شمال

 www.sku.ac.irدانشگاه شهرکرد
 www.uk.ac.irدانشگاه شهید باهنر کرمان

 www.sbu.ac.irدانشگاه شهیدبهشتی
 www.srttu.eduدانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

 www.mofidu.ac.irدانشگاه مفید
 www.shirazu.ac.irدانشگاه شیراز

 www.uut.ac.irدانشگاه صنعتی ارومیه
 www.nit.ac.irدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.lu.ac.irدانشگاه لرستان
 www.jsu.ac.irدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 www.qut.ac.irدانشگاه صنعتی قم
 www.kut.ac.irدانشگاه صنعتی کرمانشاه
 www.hut.ac.irدانشگاه صنعتی همدان
 www.iut.ac.irدانشگاه صنعتی اصفهان

 www.shahroodut.ac.irدانشگاه شاهرود
 www.sharif.irدانشگاه صنعتی شریف

 www.mut.ac.irدانشگاه صنعتی مالک اشتر
 www.atu.ac.irدانشگاه عالمه طباطبایی

 www.iust.ac.irدانشگاه علم و صنعت ایران
 www.uswr.ac.irدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 www.gau.ac.irدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 www.ustmb.ac.irدانشگاه علوم و فنون مازندران

 www.um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد
 www.kashanu.ac.irدانشگاه کاشان
 www.qom.ac.irدانشگاه قم
 www.uok.ac.irدانشگاه کردستان

 www.ramin.ac.irدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 www.guilan.ac.irدانشگاه گیالن

 www.umz.ac.irدانشگاه مازندران
 www.qeshm.ac.irموسسه آموزش عالی قشم

 www.malayeru.ac.irدانشگاه مالیر
 www.hormozgan.ac.irدانشگاه هرمزگان

 www.tabriziau.ac.irدانشگاه هنراسالمی تبریز
 www.yu.ac.irدانشگاه یاسوج

 www.yazduni.ac.irدانشگاه یزد
 www.mums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی مشهد

 www.iauabadan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان
 www.aiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان

 www.iaua.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان
 www.iauest.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان

 www.iiauac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 www.iau-arak.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی اراک

 www.iau-ahar.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
 www.abarkouhiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 www.iauamol.ac.irدانشگاه آاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آیت اهلل آملی
 www.iau-astara.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 www.iauaz.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 www.iauabadeh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.anariau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد انار
 www.baboliau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

 www.bojnourdiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
 www.bardsiriau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر
 www.iaubam.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
 www.bonabiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

 www.bandaranzaliiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی
 www.iauba.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
 www.iaubushehr.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
 www.behbahaniau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان

 www.iaupmogan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد مغان
 www.iaubaft.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت

 www.iautmu.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران
 www.iauvaramin.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا
 www.tiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
 www.iaut.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 www.iautj.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
 www.iautorbat.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه
 www.taftiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت
 www.iautb.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تفرش

 www.azad.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 www.iauctb.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 www.jia.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 www.iaukhash.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش

 www.iaukhomein.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین
 www.khuisf.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
 www.iaukhoy.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی
 www.iaudarab.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب

 www.iaurasht.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
 www.iaurafsanjan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان
 www.iau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی
 www.iauzah.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

 www.iauzar.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند
 www.iaudehdasht.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت
 www.riau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 www.iau-saveh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 www.iaus.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار
 www.iausepidan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان
 www.semnaniau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
 www.iaud.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.iausk.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه
 www.iausirjan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان

 www.iau-shahrood.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
 www.iaushab.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

 www.iau-shoushtar.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 www.iaumajlesi.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرمجلسی
 www.iaush.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
 www.iaun.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 www.iaukhsh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
 www.iausr.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

 www.iau-shirvan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان
 www.iaushiraz.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

 www.aliabadiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
 www.iau-farahan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان

 www.fsriau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس
 www.ferdowsiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس
 www.srbiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 www.iaufasa.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
 www.iaufb.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه
 www.iauf.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد
 www.iauq.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
 www.kiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 www.iaukashmar.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر
 www.iauksh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 www.iauk.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 www.iaug.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

 www.iau-garmsar.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
 www.giau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد گلپایگان
 www.iaularestan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان
 www.iaulamerd.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد

 www.mau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 www.iau-maragheh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
 www.iau-boukan.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان
 www.marandiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند

 www.miau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 www.mshdiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 www.iau-mahabad.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
 www.m-iau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه
 www.naeiniau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین

 www.iau-naragh.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.natanziau.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز
 www.iaunour.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

 www.iauneyriz.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز
 www.iau-neyshabur.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
 www.iauyasooj.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
 www.iauyazd.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

 www.sph.tums.ac.irدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران
 www.arakmu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

 www.arums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
 www.umsu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

 www.mui.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 www.ajums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (اهواز)

 www.iums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 www.medilam.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم
 www.ams.ac.irفرهنگستان علوم پزشکی
 www.bmsu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 www.bpums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 www.bums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

 www.tbzmed.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
 www.tums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 www.rums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
 www.zums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 www.medsab.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
 www.sem-ums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 www.sbmu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 www.ssu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 www.sums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس
 www.fums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 www.kaums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 www.muk.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 www.kmu.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
 www.qums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 www.goums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی گلستان
 www.kums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 www.lums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
 www.umsha.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

 www.yums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
 www.hums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
 www.pnu.ac.irدانشگاه پیام نور

 www.pnun.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز نوشهر
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.skpnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز خراسان جنوبی
 www.jpnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز جهرم

 www.pnuzarch.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز زارچ
 www.bojnurd.pnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

 www.ar.isfpnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکزاردستان
 www.saghezpnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز سقز
 www.sepnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز سمنان
 www.pnus.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز سرخس
 www.spnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز شیراز
 www.qpnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز قزوین

 www.pnum.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 www.neishaboorpnu.irدانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

 www.ssrc.ac.irپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 www.irc.ac.irپژوهشگاه بیمه

 www.ihcs.ac.irپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 www.risstudies.orgپژوهشکده مطالعات راهبردی
 www.irsc.ut.ac.irمرکز لرزه نگاری کشوری
 www.ripi.irپژوهشگاه صنعت نفت

 www.iranpolymerinstitute.orgپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 www.royaninstitute.orgپژوهشگاه رویان

 www.mbri.ac.irپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 www.modares.ac.irپژوهشکده اقتصاددانشگاه تربیت مدرس

 www.ri-khomeini.ac.irپژوهشکده امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی
 www.iscs.ac.irپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 www.iricss.orgپژوهشکده علوم شناختی
 www.nano.sharif.irپژوهشکده علوم و فناوری نانو

 www.mums.ac.irپژوهشکده بوعلی
 www.sri.ac.irپژوهشکده سامانه های ماهواره

 www.nri.ac.irپژوهشگاه نیرو وزارت نیرو
 www.abrii.ac.irپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 www.fri.sbu.ac.irپژوهشکده خانواده
 www.pajoohe.comپژوهشکده باقرالعلوم

 www.tasnim.irپژوهشکده قرآن و عترت  -معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد
 www.icrc.ac.irموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
 www.pnu.ac.irپژوهشکده آموزش باز و از دور
 www.cri.ac.irپژوهشکده اقلیم شناسی

 www.ndri.irپژوهشکده سوانح طبیعی  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 ww.tri.gov.irپژوهشکده حمل و نقل  -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 www.pazhoheshkade.irمرجع پژوهش های علمی پژوهشکده
 www.pte.ac.irپژوهشکده تاریخ اسالم
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 ww.tri.gov.irپژوهشکده حمل و نقل  -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 www.pazhoheshkade.irمرجع پژوهش های علمی پژوهشکده
 www.pte.ac.irپژوهشکده تاریخ اسالم
 www.mesbahrc.irپژوهشکده مصباح پایگاهی برای تقویت روحیه پژوهشی
 www.ibcrc.irپژوهشکده سرطان پستان
 www.rcisp.comپژوهشکده پردازش هوشمند عالئم
 www.icar.irپژوهشکده باستان شناسی
 www.plaw.irپژوهشکده مجازی حقوق عمومی

 www.scwmri.ac.irپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 www.ari.ac.irپژوهشگاه فضایی ایران

 www.seri.sharif.eduپژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
 www.siarc.ifro.irپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 www.rifst.ac.iپژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 www.pm.farsedu.irپژوهشکده معلم فارس

 www.portal.merc.ac.irپژوهشگاه مواد و انرژی
 www.training.standard.ac.irدفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه استاندارد
 www.ier.tums.ac.irپژوهشکده محیط زیست
 www.rcps.um.ac.irپژوهشکده علوم گیاهی

 www.rias.ac.irپژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
 www.pajoohesh.areo.irپژوهشکده مهندسی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

 www.ictrc.irپژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
 www.pmvi.irپژوهشکده مدیریت ورزشی ایران

 www.fa.pasteur.ac.irانستیتو پاستور ایران
 www.basijcssc.irپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج

 www.endocrine.ac.irپژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
 www.wediran.irپژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 www.isrc.ifro.irپژوهشکده میگوی کشور
 www.smri.irپژوهشکده مدیریت سما

 www.ieph.irفرهنگ سالمت  -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
 www.qolbank.irبانک اطالعاتی ابزارهای سنجش سالمت و کیفیت زندگی
 www.ihsr.ac.irمرکز تحقیقات سنجش سالمت جهاد دانشگاهی
 www.bhrc.ac.irمرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

 www.bro.irپژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
 www.gabit.sanru.ac.irپژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
 www.vimb.irپژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی
 www.icas.irپژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری

 www.itor.irپژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 www.merdci.irپژوهشکده میکروالکتریک ایران

 www.avionics.iut.ac.irپژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان
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شما هم با معرفی سایت های برتر علمی ،در نشر علم و دانش سهیم باشید...
نشانی کتاب الکترونیک سایت های علمی در سایت صنعت www.sanat.me/scientific-sites :
 www.rie.irپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 www.guilan.ac.irguilanگروه پژوهشی گیالن شناسی

 www.standard.ac.irپژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
 www.vieh.aut.ac.irrcپژوهشکده مجازی سالمت الکترونیک
 www.rct.irپژوهشکده گردشگری میراث فرهنگی
 www.mbmrc.irپژوهشکده مواد و زیست مواد

 www.wrc.alzahra.ac.irپژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)
 www.qmsi.irپژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

 www.ddri.irپژوهشکده بیماری های گوارش و کبد
 www.futures.kmu.ac.irپژوهشکده آینده پژوهی در سالمت

 www.jmerc.ac.irپژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
 www.ihepsa.comانجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ایران

 www.webmoallem.irخبرخوان معلمان
 www.moallemgoft.irانجمن علمی معلمان ایران

 www.ieun.irانجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد
 www.iripp.irموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 www.areo.irسازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی
 www.iran-eng.comباشگاه مهندسان جوان
 www.madreseha.irمدرسه ها
 www.abrii.ac.irپژوهشکده بیوتکنولوژی ایران

 www.istt.irپارک علمی تحقیقاتی اصفهان
 www.irost.comسازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 www.ues.ac.irدانشگاه علوم اقتصادی
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