
  

 

 

 

                         

 پل ارتباطی شما با ما:

E-mail:asali.hospital@lums.ac.ir 

Link:https://eitaa.com/asalihospital 

    

 

دانشجویان نامی آشنا است. برای بسیاری از  الزویر و دایرکت ساینس هاینام

جو های علمی که یک دانشتوان گفت که بر بیش از نیمی از مقالهطور تقریبی میبه

و  الزویر کند، نام و لوگویمطالعه می گر در زمان اشتغال به امر پژوهشیا پژوهش

راستی تفاوت نیز نقش بسته است. اّما به دایرکتساینس زمان نامطور هماغلب به

و حتی عناوین  «اسکوپوس»، «الزویر»، «دایرکت ساینس »هایی مانندواژهمیان 

 شود چیست؟هایی که در باالی مقاالت دیده میژورنال

 چیست؟ )Elsevier( الزیویر
 در سعی که است اطالعاتی راهکارهای پیشروی دهندگانارائه از یکی الزیویر

 و دارد؛ فناوری و پزشکی علمی، مختلف هایحوزه متخصصان عملکرد افزایش

 اتخاذ را بهتری تصمیمات بتوانند ذیل متخصصان تا آوردمی فراهم را تسهیالتی

 اکتشافات حتی گاهی و آورند عملبه بیماران از را بهتری هایمراقبت کنند،

 کند اججابه را دانش مرزهای بتواند هاپیشرفت این که کنند ایجاد را ایگامانهپیش

 وب رب مبتنی دیجیتال راهکارهای الزیویر آورد. فراهم را بشر پیشرفت اتموجب و

 مانند معروف هاینام از تعدادی به توانمی هاآن میان از که دهد،می ارائه را

»irectSicenceD«، »Scopus«، و »ClinicalKey« و Elsevier« 

 »Intelligence Researchژورنال، ۲،۲۲۲ حدود شرکت این کرد. اشاره 

 ۲۰،۲۲۲ از بیش و ، »Cell«و »Lacent The« چونهم عناوینی شامل

 از یکی که است »PLC Group Elsivier Reed« هایشرکت گروه توابع از یکی الزیویر شرکت سازد.می منتشر را کتاب عنوان

 … >>است وکارکسب و ریسک حقوق، پزشکی، علوم، هایبخش در ایحرفه اطالعاتی راهکارهای یارائه در جهان پیشگام هایشرکت

 

 

 

  سامانه خبره یاب پژوهشي
در سامانه هاي نظام نوين  esid.reserch.ac.irسامانه خبره ياب پژوهشي به آدرس 

 اطالعات پژوهشي پزشكي ايران ) نوپا( رونمايي شد.

سال دوم  9شماره  8931خبرنامه خرداد ماه   

 کتابخانه زنان بيمارستان عسلی 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
https://www.clinicalkey.com/
http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.thelancet.com/
http://www.cell.com/


ه در زمينه پژو هشي در يك موضوع خاص ، امكان جستجوي جستجوي مقاالت و افراد خبر

راه  http://esid.research.ac.irبه آدرس  meshموضوعي بر اساس كليد واژه و 

 اندازي شد .

نوين اطالعات الزم به ذكر است كه اين سامانه يكي از سامانه هاي دوازده گانه >>نظام 

پژوهشي پزشكي ايران << با نام اختصاري ) نوپا ( است كه در درگاه اختصاصي آن در 

 دسترس مي باشد .  درhttp://reserch.ac.irآدرس : 

 

 

 ليست رويدادهای مهم خرداد ماه

 

 

 

 

 

http://esid.research.ac.ir/
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