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کٍ بزای یافته اطالعات علمی گًگل اسکالز یک مًتًر جستجًی ایىتزوتی است 
َا، مقاالت پیص چاپ ي  اس قبیل مقاالت، مقاالت مزيری، کتب، پایان وامٍ

ای، مخاسن آوالیه، سایت  َای حزفٍ َا اس مخاسن داوطگاَی، اوجمه چکیذٌ
  َای معتبز طزاحی ضذٌ است. َا ي سایز سایت داوطگاٌ
کىذ تا بٍ سزعت بٍ  می َای استىادی راَی آسان بزای وًیسىذگان فزاَم ضاخص

َای استىادی مجالت  ارسیابی مقاالت در مجالت بپزداسوذ. گًگل اسکالز ضاخص
ي  0202-0202را مىتطز کزد. ایه وسخٍ مقاالت مىتطز ضذٌ در سال  0202در 

 گیزد. را در بز می 0202استىادات دریافتی بٍ آوُا تا ژيئه 
ا استىادی دریافت وکزدوذ اس ایه مقالٍ داضتىذ ي ی 022مجالت علمی کٍ کمتز اس 

 بزرسی استىادی اسکالز حذف ضذوذ. 
 Iranian Journal ofبزرسی مجالت ایزاوی وطان داد کٍ مجالت 

Public Health ،Iranian Red Crescent Medical 

Journal يIranian Journal of Basic Medical 

Sciences ٍایزاوی در  بزتزیه مجالت 12ي  10، 10ضخص َزشتزتیب با ب
 ایه پایگاٌ َستىذ.
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 .خىشبخت، کسی است هک هب یکی ازاین دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب اهی خىب یا دوستانی هک اهل کتاب باشند  : 

 

 EBSCO HOSTبرقراری دسترسی به مجموعه *

 OVID برقراری مجذد دسترسی به مجموعه*

 Pubmed دسترسی كاربران ايرانی به نسخه جذيذ بانك اطالعاتی*

 مركزی كتابخانه تخصصی شورای جذيذ انتخاب اعضای  *
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http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=77723&ctp_id=11&id=19198&sisOp=view

