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مدیر محترم روابط عمومی
  دانشگاه: آیت ا... العظمی بروجردی(ره)- آیت ا... حائری-اراک- اردکان- ارومیه- اصفهان- الزهرا(س)- ایالم- بجنورد- بناب-

بوعلی سینا- بیرجند - بین المللی امام خمینی(ره)- پیام نور- تبریز- تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان- تحصیالت تکمیلی 
صنعتی فناوری پیشرفته- تربت حیدریه- تربیت مدرس- تفرش- تهران- جامع علمی کاربردی- حضرت معصومه (س)- حکیم 

سبزواری- جهرم- جیرفت- خلیج فارس- خوارزمی- خواهران سمنان (فرزانگان)- دامغان- دریانوردی و علوم دریایی چابهار- 
رازی- رفسنجان- زابل- زنجان- سلمان فارسی کازرون- سمنان- سید جمال الدین اسدآبادی- سیستان و بلوچستان- شاهرود- 
شهید باهنر کرمان- شهید بهشتی- شهید چمران اهواز- شهید مدنی- شهرکرد- شیراز- صنعتی اراک- صنعتی اردبیل- صنعتی 

ارومیه- صنعتی اصفهان- صنعتی امیرکبیر- صنعتی بابل- صتعتی بیرجند- صنعتی جندی شاپور- صنعتی خاتم االنبیا(ص) 
بهبهان- صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- صنعتی سهند تبریز- صنعتی سیرجان- صنعتی شریف- صنعتی شهدای هویزه- 
صنعتی شیراز- صنعتی قم- صنعتی کرمانشاه- صنعتی همدان- عالمه طباطبایی- علم و صنعت ایران- علوم اقتصادی- علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- علوم و فنون دریایی خرمشهر- علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری- علم و فناوری 
مازندران(بهشهر)- فردوسی مشهد- فسا- فنی و حرفه ای- فناوری های نوین آمل- قم- کاشان- کردستان- کشاورزی و منابع 

طبیعی ورامین- کوثر بجنورد- گلپایگان- گلستان- گنبد- گیالن- لرستان- مازندران- محقق اردبیلی- مراغه- مالیر- مهندسی 
فناوری های نوین قوچان- نیشابور- والیت- ولیعصر(عج)- هرمزگان- هنر اسالمی تبریز- هنر اصفهان- هنر شیراز- هنر- یاسوج- 

یزد
مجتمع آموزش عالی: بم- زرند- سراوان- فاطمیه نهاوند- فنی و مهندسی اسفراین- کشاورزی و دامپروری تربت جام- گناباد

دانشکده: آمار و انفورماتیک- فنی و مهندسی علی آباد کتول- فنی و مهندسی ابهر- فنی و مهندسی مرند- فنی خوی- فنی و 
مهندسی گلبهار- فناوری های نوین نمین- قرآن و حدیث- علوم انسانی حضرت نرجس(س)- علوم پایه قائن- علوم انسانی قائن- 

کشورزی شیروان- کشاورزی مشکین شهر- کشورزی و منابع طبیعی داراب 

پژوهشگاه ها: بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- پلیمر و پتروشیمی ایران- تربیت بدنی و علوم ورزشی- حوزه و دانشگاه- 
 -Irandoc دانش های بنیادی- شیمی و مهندسی شیمی ایران- علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- علوم و فناوری اطالعات ایران

ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- مواد و انرژی 

پژوهشکده ها: علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی- مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مراکز/بنیاد: استهبان(ویژه پسران)- اقلید- الشتر- پلدختر- تحقیقات سیاست علمی کشور- تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه- 
حضرت خدیجه-(ویژه دختران)- شهید مدرس شهرضا- فنی و مهندسی بویین زهرا- فیروزآباد- کاشمر(ویژه دختران)- 

کوهدشت(ویژه دختران)

المرد- محالت(ویژه پسران)- مطالعات و همکاری های علمی بین المللی (ISMO)  – مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و 
اقیانوسیه- منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ملی اقیانوس شناسی- ممسنی- نشر دانشگاهی- نورآباد(ویژه پسران)- بنیاد 

دانشنامه نگاری ایران

موزه: علوم و فناوری ج.ا.ا
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موسسه/سازمان: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران- موسسه پژوهشی علوم و 
فناوری رنگ و پوشش- موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- سازمان سنجش 

آموزش کشور- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، صندوق رفاه دانشجویان

پارک علم و فناوری استان: آذربایجان شرقی- اصفهان- خراسان رضوی- خلیج فارس- سمنان- فارس- گیالن- مرکزی- یزد

با اهدای سالم
     احتراما، به اطالع می رساند مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری، دسترسی به کتابهای 
الکترونیکی، مقاالت علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقاالت نشریات و کنفرانسها را در پایگاههای 

اطالعات علمی خود تا پایان خرداد ١٤٠٠رایگان کرده است.
     بر این اساس، کاربران میتوانند از طریق وبگاه این مرکز به آدرس (/https://ricest.ac.ir) مقاالت 
علمی مورد نیاز خود را دانلود و مطالعه کنند. از این رو، از جنابعالی درخواست می شود این موضوع را 
بطور گسترده به تمام دانشجویان و اساتید آن دانشگاه محترم اطالع رسانی نمایید تا کاربران بتوانند از 

پایگاه های اطالعات علمی مرکز منطقه ای استفاده نمایند.  
    شایان ذکر است بیش از ٣٠ سال از تأسیس مرکز منطقه ای می گذرد و این مرکز خدمات اطالع 
رسانی خود را به طور پیوسته به مخاطبان داخل و کشورهای منطقه ارائه می نماید. یقیناً پایگاه های 
تمام متن مرکز منطقه ای می تواند برای دانشجویان از جذابیت خاصی برخوردار باشد. برای مشاهده 
فیلم شیوه جستجو در پایگاه های مرکز منطقه ای و دانلود رایگان متن کامل مقاالت لطفا به صفحه 
اینستاگرام مرکز به آدرس ricest.ac.ir@ مراجعه فرمایید. در صورت عالقه مندی به تنظیم بازدید 
مجازی از سازمان برای آشنایی بیشتر با این مجموعه نیز با ما مکاتبه نموده رابط خود را با درج شماره 

موبایل معرفی نمایید.


