
 magiran.comخستدْی سريغ هغبلت ًطريبت ّ رّزًبهَ ُبی ػضْ 
 

 

اگر هی خْاُيذ هغبلت هْرد ًظر خْد را در هيبى . ايي سبيت ُر رّز ثب درج هغبلت رّزًبهَ ُب ّ ًطريبت ػضْ ثَ رّز هی ضْد

سبيت  ػٌْاى هغبلت .  ثِتريي اثسار هوکي استmagiran.comاًجٍْ ًطريبت ّ رّزًبهَ ُبی کطْر ثيبثيذ، خستدْی خبهغ سبيت 

يبفتَ ضذٍ را ثَ ُوراٍ ًبم ًْيسٌذٍ ّ هحل چبپ آى ثَ ضوب ًوبيص خْاُذ داد ّ در صْرت هْخْد ثْدى هی تْاًيذ چکيذٍ يب هتي هغلت 

. را ًيس هغبلؼَ ًوبييذ

  

. سبدٍ تريي راٍ ثرای خستدْی هغبلت هْرد ًظرضوب استفبدٍ از کبدر خستدْ است کَ درثبالی کليَ صفحبت سبيت هطبُذٍ هی کٌيذ

 

- مطالب مجالت علمی"،  " مطالب مجالت"کبفيست در ايي کبدر کلوَ يب ػجبرت هْرد ًظر خْد را تبيپ کٌيذ ّ از گسيٌَ ُبی زير آى 

. را فطبر دُيذ" بگرد"را اًتخبة ًوْدٍ ّ کليذ " مطالب رًزنامو ىا"يب " پژًىشی

کليو در ايي رّش سبيت دقيقب ػيي کلوَ يب ػجبرت تبيپ ضذٍ را در ػٌبّيي هغبلت، ًبم ًْيسٌذگبى، چکيذٍ ّ کليذّاژگبى ثجت ضذٍ از 

.  را خستدْ کردٍ ّ ًتبيح را ثَ ترتيت خذيذ ثَ قذين ًوبيص هی دُذنشريات عضٌ

. هتي کبهل هغبلت رّزًبهَ ُب ًيس خستدْ هی ضْد" در مطالب رًزنامو ىا"در صْرت اًتخبة 

. گرچَ هی تْاًيذ کلوبت اًگليسی را ًيس خستدْ کٌيذ اهب ثَ خبعر داضتَ ثبضيذ کَ ثيطتر هدالت ػضْ سبيت ثَ زثبى فبرسی است

 :نکات ميم

 هوکي است ضٌبسَ . کلوبت را حتوب در کبدر تبيپ کٌيذ ّ از کپی ّ چسجبًذى ػجبرات از ًرم افسارُبی ديگر اختٌبة کٌيذ

. ثرخی از حرّف درج ضذٍ در ايي سبيت ثب ًرم افسارُبی ديگر ُوسبى ًجبضذ

 ُيچ ػالهتی ثَ خس کلوبت هْرد ًظر را در کبدر خستدْ تبيپ ًکٌيذ . 

  هثال اگر . را تفکيک ًوی کٌذ ّ ثَ خستدْی دقيق ػجبرت هی پردازد (ضبهل چٌذ کلوَ)سبيت ػجبرت ّارد ضذٍ در ايي کبدر

را تبيپ کٌيذ ثبيذ حتوب ػيي ايي ػجبرت در يکی از دادٍ ُبی هقبلَ ضٌبختی هغلت هْخْد ثبضذ تب " ثِرٍ ّري ًيرّي اًسبًي"

. در آًِب ثبضذ را ًوبيص ًوی دُذ" ًيرّی اًسبًی"يب " ثِرٍ ّری"سبيت ًتبيدی کَ فقظ کلوَ . در ًتبيح خستدْ ديذٍ ضْد

 اگر ثب تبيپ ًبم ّ ًبم خبًْادگی ثَ ًتيدَ ًرسيذيذ ثِتر . هی تْاًيذ ًْيسٌذگبى هْرد ًظر خْد را ًيس ثب ُويي رّش خستدْ کٌيذ

. است فقظ ًبم خبًْادگی را اهتحبى کٌيذ

 

بدين منظور بو با . در مندرجات يک نشريو خاص جستجو کنيدُوچٌيي ضوب هی تْاًيذ کلوبت هْرد ًظر خْد را فقظ  
 .مراجعو بو صفحو فهرست مجلو مورد نظر از کادر زير استفاده کنيد



 

  

 .کليک کٌيذ "جستجٌي پيشرفتو" اگر هی خْاُيذ ضرايظ ثيطتری در خستدْی خْد لحبػ کٌيذ رّی

 چگوهن نشرهي مورد نظر خود را رد سايت بيابيد؟

  
ضٌبسٌبهَ ًطريَ، .  ًطريَ ػلوي، تخصصی ّ ػوْهی درج ضذٍ است1500در ايي سبيت اعالػبت رّزآهذ ثيص از 

 .فِرست هغبلت ّ هتي ثرخی از هقبالت ايي ًطريبت ًيس در سبيت ارايَ ضذٍ است

 مشاىده راىنماي نشريات
 

: در هٌْی اصلی سبيت يکی از گسيٌَ ُبی زير را اًتخبة کٌيذ" فيرست نشريات"ضوب هی تْاًيذ ثب استفبدٍ از گسيٌَ 

 راىنماي الفبايي- 
        

 راىنماي مٌضٌعي - 
       در ايي ثخص هْضْػبت اصلی ّ زيرضبخَ ُبی آًِب تؼريف ضذٍ ّ ًطريبت هرثْط ثَ ُر هْضْع  

.        قبثل هطبُذٍ هی ثبضٌذ

 

 مجالت علمی پژًىشی- 
       هدالتي کَ از کويسيْى ًطريبت ػلوی ّزرات ثِذاضت، درهبى ّ آهْزش پسضکی ّ  ّزارت ػلْم،     

.       تحقيقبت ّ فٌبّری رتجَ ػلوی پژُّطی يب ػلوی ترّيدی دارًذ در گرٍّ ُبی هختلف عجقَ ثٌذی ضذٍ اًذ

 

 نشريات دانشگاىي- 
      هدالتی کَ ثَ صبحت اهتيبزی داًطگبٍ ُبی هختلف هٌتطر هی ضًْذ ثر اسبش ًبم داًطگبٍ ُبی کطْر 

.       عجقَ ثٌذی ضذٍ اًذ

 

 نشريات دارای متن- 
در ايي صفحَ ضوب .  در ايي سبيت قرار دادٍ اًذHtml يب PDF هدلَ هتي هقبالت خْد را ثَ صْرت 500      ثيص از 

. فِرست هدالتي را خْاُيذ ديذ کَ هتي ضوبرٍ خذيذ آًِب در سبيت هْخْد است



 

 

 جستجٌی نشريات
 

. ضوب هی تْاًيذ در ايي سبيت ًبم ًطريَ، ًبم هذير هسئْل، ًبم سرثير، ضِر ّ ًطبًی هحل اًتطبر ًطريَ را خستدْ کٌيذ

. سبيت ُوَ ًطريبتی کَ کلوَ هْرد ًظر ضوب در اعالػبت ضٌبسٌبهَ آى ّخْد داضتَ ثبضذ را ثَ ضوب ًوبيص خْاُذ داد

جستجٌی "کلوَ هْرد ًظر خْد را تبيپ کٌيذ ّ . ثرای خستدْي ًطريَ از کبدر خستدْی ثبالی صفحبت استفبدٍ کٌيذ

. را فطبر دُيذ" بگرد"را اًتخبة کردٍ ّ کليذ " نشريات

 

 
 

 


