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 (CAS Source (CASSI) Source Tool) ژورنال یک اختصاری نام و اصلی نام کردن پیدا برای ابزاری

 
 نام یافتن مورد در مرجع های سایت بهترین از یکی، است شده ارائه Chemical Abstracts Service توسط که ابزار این

 سادگی به تواند می است رایگان کامال آن خدمات که منبع این .بیولوژی و شیمی ی زمینه در ویژه به است ها ژورنال اختصاری

 مورد ISBNو یا  CODEN ،ISSN همچنین آنها، اختصاری های نام و نشریات نام از کردن حاصل اطمینان یا و یافتن برای

 .گیرد قرار محققین استفاده

http://cassi.cas.org/search.jsp 

 

 کند؟ می فراهم محققان برای قابلیتهایی و امکانات چه آکادمیا تحقیقاتی اجتماعی شبکه در عضویت
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 .دانشگاه به متعلق الکترونیکی پست داشتن به نیاز عدم و هزینه بدون تحقیقاتی پروفایل ایجاد قابلیت -1

 میل جی و یاهو مثل الکترونیکی پست های حساب و تویتر بوک، فیس مانند اجتماعی های شبکه با آکادمیا شبکه  -2

 .شود فراهم راحتی به شبکه این در ای حرفه همتایان و دوستان یافتن امکان طریق این از تا نماید می برقرار ارتباط

 .است جستجو قابل آکادمیا شبکه در آنها تحقیقاتی عالیق و محققان نام ها، دانشگاه نام -3

 .است پذیر امکان آکادمیا شبکه اعضاء بین غیرمستقیم و مستقیم ارتباط برقراری  -4

 و گردد می فراهم پژوهشی پروفایل طریق از است مشترک شما با آنها فعالیت حوزه که محققانی با آشنایی امکان  -5

 .شود می پذیر یترو شان علمی های فعالیت آخرین

http://cassi.cas.org/search.jsp
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://medsab.research.ac.ir/&ei=mWmMVKHLMdCUuQSzzYKICg&psig=AFQjCNEbiFpEVbrU-QiOj5Tt6cLU5jLWEg&ust=1418574618075962


 

 

 .مندی عالقه های زمینه اشتراک و تألیفات عناوین گذاشتن اشتراک به امکان  -6

 خودکار صورت به توان می شود می تایپ دستی صورت به اینکه بر عالوه محقق تألیفات به مربوط اطالعات بارگذاری  -7

 .کرد محقق پروفایل وارد مد پاب قبیل از اطالعاتی های پایگاه یا وب کمک به Import قابلیت با

 که است اطالعات کاوش و بازیابی سازماندهی، برای مفیدی ای شیوه "Tag Your Paper" دنباله افزودن قابلیت  -8

 .دهد می افزایش را محقق تألیفات مشاهده امکان

 یا و آنها سازی آمد روز و شده دنبال واالتس و مقاالت توان می همکاران های فعالیت کردن دنبال قابلیت بر عالوه  -9

 .شد مطلع آنها شدن دانلود از حتی

 در محقق تألیفات و پروفایل مشاهده های شیوه و میزان خصوص در اخیر روز 31 در مصور گزارشات مشاهده  -11

 .آکادمیا

 جنبش از "Postprint" چاپ پس و"Preprints"  چاپ پیش های نسخه صورت به تألیفات آرشیوی خود قابلیت  -11

 .کند می حمایت مجالت باز دسترسی

 نیز جدید مجله پیشنهاد امکان حتی و نماییم دنبال را آنها محتوای توان می مجالت با مرتبط صفحه جستجوی با  -12

 .دارد وجود

« http://journals.academia.edu » 

 مطالعه با که است کرده فراهم را امکان این آکادمیا شبکه در موجود تحقیقاتی مشاغل بین در جستجوی قابلیت  -13

 .دارد نیز را جدید تحقیقاتی کار تعریف امکان آن بر عالوه و شده تحقیقات به مشغول کار شرایط

 برای را شما تحقیقاتی پروفایل لگویا دادن قرار » کنید دنبال آکادمیا در من « مشاهده شخصی، سایت وب در  -14

 .گردد می فراهم سایرین

DOI چیست؟ 

 دیجیتال محیط در اسناد به دسترسی و شناسایی برای است، استانداردی( Digital Object Identifier) شی دیجیتالی شناسه

 را عضویت هزینه و نمایند رعایت را شده مشخص وظایف که سازمانهایی و.شود می ساماندهی DOIالمللی  بین بنیاد توسط که

 .نمایند استفادهشوند و از آن  DOI عضو میتوانند بپردازند

 به آن Ahead of printشده و نسخه  Accept که حالی عین در شما مقاله که زمانی تا است این DOI کاربردهای از یکی

 DOI یک است نشده گرفته نظر در آن برای مجله چاپی های شماره از یکی برای مکانی هنوز ولی منتشرشده آنالین صورت

 مجله شماره و صفحات ذکر بدون(  مجله نام و مقاله عنوان و نویسنده نام ذکر با تنها میتوانید که میشود داده اختصاص آن برای



 

 

 پسوند یک و پیشوند یک شامل و شده شروع 11 عدد با شده تعریفهای  DOI. تمامی بدهید رفرنس مقاله آن بهسال مجله(  و

 .اند شده جدا هم از)/( اسلش عالمت با که هستند

 است کرده منتشر را سند که انتشاراتی یا و سازمان به DOI المللی بین بنیاد توسط که بیشتر، یا رقمی 4 است عددی پیشوند

 .میشود داده نسبت

 .باشد چندبخش شامل است ممکن خود و میشود داده نسبت مقاله به ناشر طرف از که است ای شناسه واقع در پسوند

 

 اینترنت فضای در مقاالت به دائمی دسترسینسبت دادن یک شناسه یکتا به مقاالت علمی به منظور   DOI عمومی کاربرد

 .است

 می کند: هدایت مقاله به مربوط اینترنتی صفحه به را کاربر که است زیر مطابق یکتایی لینک دارای DOI از استفاده با مقاله هر

dx.doi.org/DOI 

 مثال عنوان به .میشوند تغییرات دستخوش عموماً زمان طول در اینترنتی صفحات که است این DOI از استفاده دالیل از یکی

 حالت این در .شود عوض مقاله یک به مربوط اینترنتی آدرس یا و کند تغییر مقاله یک میزبان سایت وب دامنه نام است ممکن

 .میکند هدایت جدید اینترنتی آدرس به را شما مقاله، یکتای لینک

 کرد؟ اقدام مقاله جستجوی مقاله به DOIداشتن  با توان می

 است. http://dx.doi.org/زمینه  این در ها سایت از یکی
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