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 قهرمانيسهيال تهيه كننده: 

در تدوین  همواره  سازمان اسناد و کتابخانه ملی به رسالت خود  

ر د داشته و رسانی و بهینه سازی توجه اش بر سطح افزایش خدمتاستراتژی

ه هایی برداشتتواند منشأ تحول در جامعه باشد گامهایی که میزمینه نوآوری

  1399در اوایل سال در همین راستا   .تا آن را به سطح جامعه منتقل کند

شبکه  :شاملدر چها مجموعه  سامانه حافظه ملی ایرانیانراه اندازی 

 طیخ کتب  بانک نسخ خطی، "ارتباط سه هزار کتابخانه باهم"های کتابخانه

ک بان سامانهو  ، سنا)سامانه نشریات ایران(شد نگاری فهرست عراق کشور

 در حال حاضر به ارائه خدمات می پردازد. و کلید خورد. ،اسناد

 ه ملي ايرانيانسومين  سامانه حافظسنا)سامانه نشريات ايران( 

هدف غنی سازی تجربه کاربران و توزیع عادالنه اطالعات و  بااین سامانه 

 است. نشریات پیش بینی و اجرا شده

 

ها را به قاعده ادوار شده روزنامهمتن کامل یا محتوای دیجیتال  پایگاه  این .                                 

ه در شناسنامه یک هر آنچه ک و، ها تاریخی، موضوعات نشریات، پدیدآورنده

قابلیت همچنین  دهد.میکنندگان قرار نشریه وجود دارد، در اختیار مراجعه

با قابلیت  جست و جو در متن، جست و جوی منابع نزدیک به موضوع 

  برای پایگاه این  در نیزامکان تبدیل تصاویر به متن  ،جستجوپذیری

های منحصر که از ویژگی .امکان پذیر شده استپژوهشگران اندیشمندان و 

 به فرد آن به شمار می آید.

  

 

پلتفرم بسیار مهمی برای پژوهشگران،  ی سامانه هادر واقع داده

 و است …های استارتاپی وکاربران عمومی، اهل رسانه، مجموعه

ترین پایگاهی است که توان گفت این سامانه، اولین و جامعمی

نشریات ایران را از دوره قاجار تا به امروز به شکل دیجیتال و 

 .کند جستجوپذیر به مخاطبان عرضه می

 و وجوپذیریامکان ارتقای جست، پایگاه این هایقابلیت دیگر  از

 64حاضر حال درکه . است آن نشریات و اسناد مداوم روزرسانیبه

 در و آوریجمع سامانه این در مجله و بولتن، نشریه هزار

  .استگرفته قرار مردم اختیارعموم

 :هاي موجود در اين سامانه عبارتند ازپايگاه

 ق.( 1۳44 - 11۹۳نشريات دوره قاجاريه )

 

 

 ش.( 1۳۲0 - 1۳04نشريات دوره پهلوي اول )

 

 

 

 باسمه تعالي

 
 :رهشمااين 

 نشريات ايران سامانه" سنا"
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 ش.( 1۳۵۷ - 1۳۲0دوره پهلوي دوم )نشريات 

 

 

 ( -ش.  1۳۵۷نشريات دوره پس از انقالب )

 

 

 نشريات التين

 

 «سنا»ثبت نام در سامانه 

برای همه افراد فراهم شده و با وارد کردن ثبت نام در سامانه 

توان عضو این سامانه یک آدرس ایمیل و اعتبارسنجی آن، می

پس از ثبت نام به منابعی که جزو دسته بندی های  کاربرانشد، 

 .محدود شده نیستند دسترسی خواهند داشت

 

 جستجوي ساده -جستجو در سامان

  ساده بر اساس پركاربرد ترين فيلد ها  نخست امكان جستجويدر صفحه 

 پدید،  ن ا عنو شامل یر پذ جستجو فیلدهای تمامی دره مورد نظر واژ

 سال نشر و...جستجو می شود، آور

 

 پيشرفته  جستجوي
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