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THIEME

Thieme Medical Publishers: ًاؼر•

(ظال قذهت درزهیٌِ اًتؽار هٌابغ پسؼکی 130دارای )•

ػٌَاى هجلِ ػلوی ٍ پسؼکی   130ایي پایگاُ اطالػاتی در حذٍد •
.را بِ صَرت آًالیي در اختیار كاربراى قرار هی دّذ



:محصوالت آنالين

Theime-connect:
پایگاُ الکترًٍیکی هحتَای ّوِ بِ دظترظی برای آًالیي هٌبغ یک 

Thieme ٍ ّای حرفِ ؼاغالى پصٍّؽگراى، از حوایت برای 
.داًؽجَیاى ٍ پسؼکی

Thieme E-Library: 
  ٍ پسؼکی پركاربرد هٌابغ ظایر ٍ اطلعْا هرجغ، كتابْای پایگاُ، ایي

 كتابخاًِ كتابْای .دّذ هی ارائِ آًالیي صَرت بِ را ػلوی
 تجربی هٌابغ بِ دظتیابی برای راُ بْتریي Thiemeالکترًٍیک

.اظت اٍل دظت



:خذمات اين پايگاه عبارتنذ از

جعتجَ در لیعت كتابْای الکترًٍیک -
دیذى فْرظت هٌذرجات كتابْای الکترًٍیک -
جعتجَ در ًوایِ كتابْای الکترًٍیک -
دیذى یک فصل بِ ػٌَاى ًوًَِ، از كتاب ّای الکترًٍیک -

ایي خذهات در صَرتی ارائِ هی ؼَد كِ ؼوا هؽترک پایگاُ ًباؼیذ،  

اها اگر ؼوا بِ صَرت اًفرادی ٍ یا از طریق هؤظعِ یا ظازهاى خَد هؽترک ایي 
:پایگاُ ّعتیذ هیتَاًیذ خذهات زیر را دریافت كٌیذ

هطالؼِ هتي كاهل كتابْای الکترًٍیک -
هطالؼِ هٌابغ هرجغ -
.اظتفادُ از جعتجَی ظادُ ٍ پیؽرفتِ -



 Thiemeبرای دسترسی به متن کامل کتابهای الکترونیکی 

.بایذ ابتذا از کتابخانه مبذا خىد عضى شىیذ



:Thiemeبخشهای اصلی کتابخانه کتابهای الکترونیک 

. بعیار ظادُ هیباؼذThiemeپایگاُ كتابْای الکترًٍیک 
:بخؽْای اصلی آى ػبارتٌذ از

Searchجعتجَ   -  Booksكتابْا   -Homeصفحِ اصلی   

Thieme eJournals

ػٌَاى هجلِ ػلوی ٍ پسؼکی را بِ صَرت آًالیي در اختیار كاربراى قرار 130ایي پایگاُ اطالػاتی در حذٍد 
.فراّن هی آٍردهی دّذ ٍ خذهات ریل را در كٌار آى برای ّوِ اظتفادُ كٌٌذگاى

eFirst
دظترظی هعتقین بِ هقاالت جذیذ پیػ از چاپ 

PDA (Personal Data Assistant)
.  off lineبِ صَرت Thiemeدظترظی بِ فْرظت هٌذرجات ٍ هقاالت هجالت هَجَد در 



:Thiemeبخشهای اصلی کتابخانه کتابهای الکترونیک 

CME

 یا كٌیذ ًام ثبت ػضَ ػٌَاى بِ پایگاُ در بایذCME از اظتفادُ برای
  هجلCMEِ پایگاُ از تٌْا حاضر حال در .ؼَیذRegister اصطالحا

European journal of ultrasoundآلواى پسؼکی اًجوي تَظط ٍ  
  ایي از خارج افراد .اظت تأییذ قابل ظَئیط ظًََگرافی اًجوي ٍ اتریػ

  ّای اًجوي یا هلی پسؼکی اًجوي طریق از بتَاًٌذ اظت هوکي دٍكؽَر
.كٌٌذ دریافت را خَدCME اهتیاز خَدؼاى هلی هتخصصیي

European هجلِ journal of ultrasound

  .دارد پسؼکی هذاٍم آهَزغ برای هقالِ یک ؼوارُ ّر در



:Thiemeبخشهای اصلی کتابخانه کتابهای الکترونیک 

Alert service:
  ؼَیذ،Thieme اًتؽاراتی گرٍُ ػضَ بایذ ًیس رظاًی آگاّی ظیعتن از اظتفادُ برای

 آگاّی ظیعتن برای هٌذرجات فْرظت صفحِ از ٍ اًتخاب را ًظرتاى هَرد هجلِ تا
Articles  ّای گسیٌِ از یکی كِ ؼکل ایي بِ .ًواییذ اظتفادُ خَد رظاًی by

emailیا  efirst by emailآى جذیذ هقاالت فْرظت تا ًواییذ رخیرُ ٍ اًتخاب را 
  .ؼَد ارظال ؼوا برای الکترًٍیکی پعت طریق از هجلِ

Search profiles :
  .ؼَد هی فراّن ؼوا جعتجَی بازیابی ٍ رخیرُ اهکاى پایگاُ ایي در ػضَیت با

Individual articles :
.دّذهی ارائِ را هتي توام هقاالت خریذ تعْیالت ٍ ؼرایط



:Thiemeبخش های اصلی پايگاه مجالت الکترونیکی 

Subject List

  هیThieme الکترًٍیکی هجالت هَضَػات ظیاِّ گسیٌِ ایي
  صفحِ، راظت ظوت از ًظر، هَرد هَضَع اًتخاب از پط .باؼذ

  با .ًواییذ هؽاّذُ ٍ اًتخاب را زباى آلواًی یا اًگلیعی هجالت
 در هجلِ آى جاری ؼوارُ هٌذرجات فْرظت هجلِ، ػٌَاى اًتخاب
Compile  گسیٌِ رٍی كلیک با .گیرد هی قرار ؼوا اختیار your

Own Selectionبخػ در را خَد ًظر هَرد هَضَع تَاًیذ هی  
My selectionِیک ػٌَاى ب Alertُكٌیذ رخیر.



:Thiemeبخش های اصلی پايگاه مجالت الکترونیکی 

Alphabetical list

  .دّذ هی قرار اختیار در راThieme اًتؽاراتی گرٍُ هجالت توام الفبایی ظیاِّ
: ػالئن برخی ؼرح

:E firstؼکل از تر ظریغ هجلِ ایي هقاالت الکترًٍیکی ؼکل كِ هؼٌاظت بذیي ایي 
.گیرد هی قرار خَاًٌذگاى اختیار در آى چاپی

New: گرٍُ تَظط كِ هجالتی ظیاِّ بِ تازگی بِ هجلِ كِ اظت ایي دٌّذُ ًؽاى  
  .اظت رظیذُ چاپ بِ ٍ ؼذُ افسٍدُ ؼَد هی هٌتؽرThieme اًتؽاراتی

Soon: اًتؽاراتی گرٍُ تَظط كِ هجالتی ظیاِّ بِ هجلِ ایي كِ اظت هؼٌی بذیي 
Thiemeًیعت دظترض در ٌَّز آى هقاالت ٍلی ؼذُ افسٍدُ ؼَد هی هٌتؽر ٍ 

.گرفت خَاّذ قرار براى كار اختیار در بسٍدی



:Thiemeبخش های اصلی پايگاه مجالت الکترونیکی 

•Discontinued

 ٍجَد هجالت از ای ظیاِّ ّن آى زیر در كِ كٌیذ هی هؽاّذُ هجالت الفبایی ظیاِّ اًتْای در
 هجلِ با یا ؼًَذ ًوی هٌتؽرThieme اًتؽارات تَظط دیگر كِ ّعتٌذ هجالتی ایٌْا .دارد

.كٌذ هی چاپ را آى دیگری ًاؼر یا ٍ ؼَد هی چاپ ٍ ؼذُ ادغام دیگری
•merged into
 ًاؼر اگر ٍ ؼَد، هی آٍردُ ًیس آى ًام كِ اظت دیگر هجلِ یک با هجلِ ؼذى ادغام هؼٌی بِ

 ؼَد، هی قیذ هجلِ ًام هقابل در جذیذ ًاؼر ًام كٌذ هٌتؽر را هجلِ آى دیگری
published  :هاًٌذ by Wiley-Blackwell as of 2008.

•RedCases

.جعتجَظت قابل ٍ آًالیي رادیَلَشی پایگاُ یک
•WinkingSkull.com

.اظت اًعاى بذى آًاتَهی هَرد در بیؽتر یادگیری برای آًالیي تؼاهلی هطالؼِ كوک یک
•Thieme Teaching Assistant Anatomy

.اظت آًاتَهی اطلط از تصَیر 2000 از بیػ ؼاهل كاربردی ابسار یک



: eJournalsیا ّواى Theimeٍرٍد بِ پایگاُ هجالت الکترًٍیکی لیٌک  

connect.com/ejournals/journals-https://www.thieme

https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals
https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals
https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals


:صفحه اصلی انتشارات سايت 



Quick Search



Advanced Search

https://www.thieme-connect.com/ejournals/search
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مراحل جستجو 







:جستجو بر اساس شورنال



:لیست الفبايی 



 .موفق باشيد


