
 ای اطالعاتی هراهنمای پایگاه  

Logo Publisher 
URL Address 

                Details Access 

 

Clarivate 

Analytics 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com 

 

 

 

 

 لومع ایه زمینه در استنادی نمایه شامل

 و مهندسی و فنی ، کشاورزی ،پزشکی ،

 علوم مینهز در جلهم نوانع 1801 حدود

 رد مجله نعنوا 1301 حدود و اجتماعی

  انسانی لومع و هنر زمینه

 

Yes 

 

US National 

Library of 

Medicine 

  

 

 

 

 

http://www.pubmed.com 

 بازیابی و ستجوج ایه حیطم زا یکی

 دسترسیو زشکیپ علوم ی رحوزهد منابع

 دالینم اطالعاتی ایگاهپ به رایگان

(Medline) یلیونم 61 زا شامل:بیشو 

 ایه رشته در نشریه 5004 از مقاله

 ندانپزشکی،د رستاری،پ پزشکی،

  بالینی( پیش) پایه لومع و دامپزشکی

 

Free 

 

Elsevier 

 

 

https://www.scopus.com 

 علوم تی،زیس علوم های زمینه در

 علوم و فیزیکی علوم مهندسی، بهداشتی،

 و ، قاالتم کیدهچ شامل: و اجتماعی

  قالهم هر ها)منابع( رفرانس فهرست

Yes 

 

BMJ 

 

 

https://www.bmj.com/ 

 آن اموریتم که المللی بین پزشکی مجله

 عاطال تعامل، و المتس وردم رد بحث

 ودیگر حققانم پزشکان، حریکت و رسانی

 قاالتم .وشاملبهداشتی متخصصان

 .باشد. می ها اسخپ و رسشپ و ،اخبارها

Yes 

 

Clarivate 

Analytics 

 

 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com 

 ضریب االترینب اب جالتم لیستشامل:

 ی مینهز هر جالتم لیست،دنیا در تأثیر

 ی هحوز ره جالتم موثرترین،موضوعی

 یک رتأثی ،ضریب ISIنظر از موضوعی

 و.... خاص ی مجله

Yes 

http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.scopus.com/
http://www.bmj.com/
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/


 

 جوینگردآوری وتنظیم :دانشکده پرستاری 

 

 

Clarivate 

Analytics 

 

 

 

ttp://esi.incites.thomsonreuters.com 

 بر مبتنی تحقیقاتی تحلیلی ابزار یک

 به قادر را شما که است وب در استناد

 و سازمانی وری بهره میزان ارزیابی

 همتایان برابر در خود خروجی ارزیابی

 شامل کندو می جهان سراسر در خود

 .... و کتاب فصول کتاب، مقاالت،

Yes 

 

Elsevier 

 

https://www.clinicalkey.com 

 ای مجموعه کامل متن به دسترسی

 جراحی، و پزشکی مجالت از بزرگ

 فیلم و جزوات ها، کتاب مرجع، کارهای

 .ای رویه و پزشکی تصاویر و ها

Yes 

 

Elsevier 

 

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/ 

دسترسی به متن کامل به یک مجموعه 

بزرگ از مجالت پزشکی و جراحی، 

کارهای مرجع، کتاب ها، جزوات و فیلم 

ها و تصاویر پزشکی و رویه ای برای 

 .پرستاری

Yes 

 

Google 

 

 

https://scholar.google.com 

 مقاالت، در جستجو برای ای ساده راه

 از ،متون خالصه ها، کتاب ها، نامه پایان

 ای، حرفه جوامع دانشگاهی، ناشران

 سایر و ها دانشگاه چاپ، از پیش مخزن

  علمی های سازمان

Free 

 

Wolters 

Kluwer 

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html 

 و زیستی علوم و پایه علوم زمینه در

 بانک و مجله و کتاب شامل و .پزشکی

  اطالعاتی

Yes 

 

Proquest 

 

https://search.proquest.com/index 

 اطالعاتی های پایگاه از ای مجموعه

 ها، سخنرانی ها، نامه پایان شامل

 ها گزارش و علمی نشریات مقاالت،
Yes 

http://esi.incites.thomsonreuters.com/
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/
https://scholar.google.com/
http://gateway.ovid.com/autologin.html
https://search.proquest.com/index

