
 

 

 

 و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 

 معتبر و مرتبط ی مجله انتخاب برای ای حرفه ابزار ۶
 مقاله برای

 

 

 

 پزشکی دانشکده واحدکتابخانه

 

 است افتاده اتفاق پژوهش دنیای در جدیدی خدمت
 بهترین بتوانند تا کند می کمک پژوهشگران به که

 با را شان پژوهش از شده نوشته ی مقاله برای ژورنال
 .بیابند خاص های پایگاه از استفاده

 نوشته ی چکیده و عنوان حالت این در پژوهشگر 
 سایت وب به ورودی عنوان به را اش مقاله از شده

 منابع قدرت و قوت اساس بر سیستم گاه آن و میدهد
 مجالت دارد موجود خود در که قبل از شده منتشر
 .کند می معرفی را مرتبط

 لیست ژورنال مستر .1

 در موجود های چکیده محتوای از پایگاه این
 آی اس آی موسسه) ساینس آو وب کورکالکشن

 .کند می استفاده( سابق

باید در وب سایت عضو  خدمت این از استفاده برای
 شوید.
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 با که مقاالت نویسندگان و پژوهشگران برای ابزاری
 متناسب، نشریات مقاالت ی چکیده و عنوان دریافت
 . شوند می معرفی

 ی مجله عنوان هزار ۶۶ از مقاالت اطالعات ابزار این
 ابزار این. است آورده فراهم پژوهشی و علمی

 .است استفاده قابل آزاد بصورت
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 که مقاالت نویسندگان و پژوهشگران برای ابزاری
 و مجله عنوان هزار ۲۱ از بیش شامل محتوای دارای
 دریافت با و است چکیده رکورد میلیون ۲۱ باالی

 نشریات پژوهشگر، از مقاله ی چکیده و عنوان
 .شوند می معرفی متناسب،
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 با که مقاالت نویسندگان و پژوهشگران برای ابزاری
 بهترین پژوهشگر، مقاله ی چکیده و عنوان دریافت
 .شود می معرفی دارند مطابقت که الزویر نشریات

 شده منتشر نشریات برای فقط ابزار این کنید توجه
 .است فراهم الزویر توسط
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ابزاری برای پژوهشگران و نویسندگان مقاالت که 
نشریات اشپرینگر را پیشنهاد می دهد، و با دریافت 
عنوان و چکیده ی مقاله از پژوهشگر، نشریات 

ر فقط توجه کنید این ابزا.متناسب، معرفی می شوند
برای نشریات منتشر شده توسط اشپرینگر فراهم 

 .است

 

Journal Finder –Wiley  6. 

 با که مقاالت نویسندگان و پژوهشگران برای ابزاری
 نشریات بهترین مقاالت ی چکیده و عنوان دریافت

 .شود می معرفی دارند مطابقت که وایلی

 شده منتشر نشریات برای فقط ابزار این کنید توجه
 است فراهم وایلی جان توسط
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