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در این پایگاه امکان مطالعه مقاالت قبل از انتشار آنها به صورت چاپی ، جستجو در آرشیو با استفاده از کلید واژه ها، استنادات یا نام 
نویسنده فراهم است. شما می توانید مقاالت مرتبط با عالیق خود را در این پایگاه یافته و آنها را برای دوستان خود ارسال کنید. این 

وب سایت توسط High Wire Press پشتیبانی می شود. 
High Wire Press  امکان دسترسی به نشریات بازنگری شده )با ضریب نفوذ و تأثیر باال ( و دیگر متون تحقیقاتی ناشران را به 

شکل آنالین را برای ستفاده کنندگان فراهم می کند. 

BMJ Journals

روش های جستجو   

1- از کادر جستجوی باالی هر صفحه برای یافتن نام نویسنده، کلیدواژه یا هر نوع اطالعات کتابشناختی دیگر استفاده شود.
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2- استفاده از Advanced Search روی صفحه BMJ Journals یا گزینه "search" در BMJ.com برای جستجو های خاص تر.

 High Wire Press یا در هر یک از 1000 عنوان ژورنال BMJ Journal امکان جستجوی مقاالت موجود در Advanced Search
را فراهم می کند.

BMJ Journals
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 هر مقاله در مجالت BMJ بر اساس زمینه های موضوعی تقسیم بندی می شود و این ویژگی سهولت جستجو بر اساس موضوع را 
در بیش از یک مجله فراهم می کند. مجالت BMJ بیش از 250 مجموعه موضوعی بالینی و غیر بالینی را شامل می شود.

مرور شماره آخر مجله

مرور موضوعی   

  با کلیک روی تصویر جلد مجله یا روی لینک Current issue امکان مطالعه آخرین شماره مجله امکان پذیر است. 

از آنجایی که برخی از مقاالت مجالت پذیرفته شده اما هنوز چاپ نشده اند، این امکان در BMJ Journals فراهم است که بالفاصله 
چند روز پس از پذیرش، متن کامل مقاله قابل مشاهده و جستجو باشد. 

برای مشاهده این گروه از مقاالت روی گزینه online first کلیک کنید. همین ویژگی در صفحه BMJ.com هم قابل رویت 
است.
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آگاهی رسانی از طریق نشانی الکترونیکی )email ( روشی سریع برای اطالع از انتشار هر شماره جدید ژورنال و مرور فهرست مندرجات 
آن است که به صورت پیغامی به نشانی الکترونیکی  شما ارسال می شود. 

آگاهی رسانی برای شماره های جدید

BMJ Journals
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برای پیگیری کتابشناسی از گزینه  Citation Tracker بعد از عضویت می توان استفاده کرد. این سرویس امکان پیگیری مطالب 
جدید در هر کدام از مجالت BMJ یا سایر محصوالت High Wire Press را فراهم می کندکه شامل موضوعات،  مقاالت  یا 

نویسندگان است و پس از تنظیم به صورت Alert  به نشانی الکترونیکی شما ارسال می گردد.

Citation Tracker 

وب سایت BMJ Journals آرشیوی از شماره های گذشته را هم در بر می گیرد. هر مقاله در آرشیو مجله به مدت یک سال به 
طور رایگان و به صورت آنالین قابلیت دسترسی دارد. )البته در صورت عدم اشتراک(

جستجوی  مقاالت  قدیمی
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تالش گروه BMJ Journals بر آن است که مقاالت مندرج در مقاالت را برای بیش از 50 سال گذشته به قالب PDF فراهم کنند. 
برای استفاده از مقاالت قدیمی روی گزینه "find older articles" کلیک کنید . همچنین می توان از گزینه

 "Browse by issue/past issue"  نیز برای این منظور استفاده کرد.

BMJ Journals
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مقاالت به دو صورت چکیده و متن کامل )HTML یاPDF ( وجود دارند. برای مطالعه چکیده نیازی به اشتراک نیست، اما برای 
دریافت متن کامل مقاله اگر بیش از یک سال از انتشار آن گذشته باشد اشتراک ضروری است.

درصفحه نتایج مي توان نوع مقاله و وضعیت آن به صورت چکیده یا تمام متن مشاهده نموده و بر اساس نیاز آنرا انتخاب کنید.

مشاهده نتایج

چکیده مقاالت و متن کامل
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 "submit a response" مطالعه کرده اید نظر یا پیشنهاد خاصی  دارید، می توانید با کلیک روی BMJ چنانچه درباره مقاله ای که در
یا "respond to this article" نظر خود را ارائه دهید. این نظرات به نویسنده اصلی آن مقاله انتقال داده می شود )این امکان در مورد 

مقاالت مجالت Gut  و Thorax فراهم نیست(.

ارائه نظر درباره مقاله

BMJ Journals
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برای ذخیره  نتایج جستجو روی گزینه)add article to my folders(کلیک کنید. این نتایج به صورت مقاله می تواند در پوشه 
هایی که شما به این قسمت اضافه کرده اید یا نامشان را تغییر دادهاید ذخیره شوند و در هر زمان بر اساس نیاز شما قابل سازماندهی 

هستند. برای ذخیره نتیجه جستجو روی)save this search to my folder(کلیک کنید.

ذخیره نتایج

برای ارائه مقاله یا تک نگاشت روی گزینه "Author/reviewers guidelines" یا "Instruction for Authors" کلیک کنید. 
راهنمایی های الزم به منظور ارسال مقاله در این بخش ارائه شده است.

ارائه مقاله یا تک نگاشت به صورت آنالین
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فهرست مندرجات آینده )future Content(: این سایت امکان مشاهده فهرست مندرجات شماره بعدی ژورنال را معموال 
شش هفته قبل از انتشار آن فراهم می کند.

ارسال به دوستان)Email a friend(: می توان مقاله ای را به صورت چکیده یا متن کامل به دوستان پیشنهاد کرد.
Pubmed: جستجوی 12 میلیون رکورد اطالعات کتابشناختی و چکیده های نویسندگان از حدود 5000 عنوان مجله زیست پزشکی، 

از طریق این لینک امکان پذیر است.
Citation Manager: این گزینه امکان جمع کردن و مدیریت فهرست منابع یک مقاله را به صورت یک جا فراهم می کند.

Citation Map: مشاهده نموداری میزان استنادات انجام شده یا فهرست منابع مربوط به مقاله انتخابی از این طریق امکان پذیر 
است.

Data supplements: برخی از پیوست هایی که به صورت چاپی منتشر نمی-شوند مثل جداول، فهرست منابع، و یا تصاویر 
اضافی، در این قسمت جمع و ارائه شده است .

Feedback: برای دریافت بازخورد از استفاده کنندگان سایت می توان از این گزینه استفاده کرد. 
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