«راهنمای استفاده از پایگاه »magiran
پایگاه مگ ایران بعنوان مرجعی کامل و کارآمد از نشریات کشور در اینترنت ،رفع نیاز محققین و عالقمندان و معرفی عناوین متنوع و بعضا مهجور نشریات و بسترسازی برای حضور موثر این رسانه
دیرپا در صنعت نو پای اطالع رسانی کشور است.
امکانات جستجو
.1

راهنمای الفبایی نشریات :برای دستیابی به نشریه مورد نظر در فهرست الفبایی دوزبانه (فارسی -انگلیسی) روی حرف اول نام
نشریه کلیك و جستجو کنید.

.2

راهنمای موضوعی نشریات  :در این بخش موضوعات اصلی و زیرشاخههای آنها تعریف شده و نشریات مربوط به هر موضوع
قابل مشاهده میباشد.

.3

نشریات معتبر علمی :مجالتی که از کمیسیون نشریات علمی وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری رتبه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی دارند در گروههای مختلف طبقهبندی شده است.

.4

نشریات دانشگاهی :مجالتی که به صاحب امتیازی دانشگاههای مختلف منتشر میشوند ،براساس نام دانشگاههای کشور
طبقهبندی شده است.

.5

نشریات دارای متن :متن بیش از  555مجله در این سایت قرار داده شده است .در این صفحه فهرست مجالتی را خواهید دید
که متن شماره جدید آنها در سایت موجود است.

.6

جستجوی نشریات :جهت جستجوی نام نشریه ،نام مدیر مسئول ،نام سردبیر و  . . .کلمه موردنظر را وارد نموده و جستجو
نمایید

.7

نشریات مورد عالقه من :جهت مشاهده یکباره فهرست مجالت مورد عالقه بکار میرود .جهت ایجاد این لیست ،کافی است
پس از دستیابی به اطالعات مجله موردنظر ،روی لینك «ثبت در فهرست عالئق» کلیك کنید.

روشهای جستجو
جستجوی پیشرفته مطالب
شامل همه این واژه ها باشد :در این بخش ،واژهها و عبارتهای وارد شده براساس  Spaceتفکیك میشوند .نتیجه جستجو شامل مطالبی است که تمامی واژهها در آن وجود داشته باشد .البته ممکن است
واژهها به همان ترتیب و توالیای که وارد کردهاید در عنوان ،چکیده یا متن نباشند.
شامل عین این عبارت باشد :در این کادر هرآنچه وارد کنید دقیقا جستجو میشود و مطالبی بازیابی میشود که عین این عبارت در آنها به کار رفته باشد.
شامل حداقل یکی از این واژه ها باشد :در این روش جستجو ،کافی است یکی از واژهها ،در مطلبی وجود داشته باشد تا در نتایج جستجو دیده شود .این کادر برای مواقعی که مشغول جستجوی موضوعات
مختلف هستید یا میخواهید مترادف کلمات را نیز همزمان جستجو کنید و یا ترتیب کلمات برایتان اهمیتی ندارد مفید است.
توجه :از تایپ عالئم در کادرهای جستجو خودداری کنید .بین کلمات  spaceبزنید و برای مشخص کردن عبارات مورد نظر خود ،بین کلمات "( ".نقطه) تایپ کنید.

جستجوی نشریات
نام نشریه ،نام مدیر مسئول ،نام سربیر ،شهر و نشانی محل انتشار نشریه را جستجو کنید.
همه نشریاتی که کلمه مورد نظر در اطالعات شناسنامه آن وجود داشته باشد را نمایش خواهد داده شد.
برای جستجوی نشریه از کادر جستجوی باالی صفحات استفاده کنید .کلمه مورد نظر خود را تایپ کنید و" جستجوی نشریات "را انتخاب کرده و کلید" بگرد "را فشار دهید.

.
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