
 

 

  (EZAccess) علمی های پایگاه به مستقیم دسترسیسرویس 

  حضور محترم شما پژوهشگر ارجمند

 با سالم و تحیات  

 ودخ مشتتریان نیاز براستا  آن، چشتمگیر های موفقی  و مگاپیپر پایگاه منابع تامین خدمات ارائه از ستا  چندین گذشت  با   

صمیم سترسی خدمات تا گرفتیم ت ستقیم د از طریق  پایگاه مگاپیپر جاریاز آنجا که خدمات  .نماییم ارائه را علمی های پایگاه به م

 مهمترین که شد خواهد برطرف زیادی محدودیتهای این سرویس، ارائه اس ، با pdfدر قالب فایلهای  صرفا جستجو و تامین منابع

 :از عبارتند آنها

 س  جستجو سرویس بهترین قاعدتا و شده سازی بهینه پایگاه آن برای پایگاه هر جستجوی سرویس  برای نکاربرا و ا

 .داش  خواهند را بیشتری سهول  خدمات آن پایگاه استفاده

 استنادی پایگاههای به دسترسی (مانند :Scopus  وWeb of Science از این طریق ارائه خواهد ).شد 

 سی به منابع ستر سه فاقد هایی که پایگاه د ستند DOI شنا ( نیز لحاظ گردیده  HeinOnlineو EbscoHost: مانند) ه

 اس .

  مانند) اس  پذیر امکان پایگاه همان در جستجوی آنها با منابع به دسترسی که هایی پایگاهدسترسی به :FirstSearch 

 خواهد بود.( از طریق این سرویس امکان پذیر Factivaو 

  بدون دستتترستتی به پایگاههایی که منابع آنهاpdf (مانند :ClinicalKey , APA  وTargetOnline) یا و حتی صتتوتی 

 امکان پذیر می شود. این سرویس، با استفاده از ویدیوئی اس 



 

 

  دسترسی به پایگاه های مرتبط با پروتوکلها و استانداردها(مانند :ASTM  وIHSکه ) و دارد زیادی بروزرسانی هاآن منابع 

 باشند. داشته دسترسی استاندارد یک از متفاوت نسخه دو تغییرات به اس  الزم کاربران

 دسترسی امکان عدم نیز و آنها به مستقیم دسترسی باالی هزینه و( مورد 1500 بر غلبا) ها پایگاه باالی تعداد به توجه با 

سمی نمایندگان به سیاری( کارگزاران) ر سی خدمات وجود آنها، از ب ستر ستقیم د شگ برخی برای پایگاه آن به م  ها اهدان

 .اس  ضروری و الزم بسیار

 حالیکه در. آنهاستت  منابع از اندکی بخش به محدود ،پایگاهها از برخی به کشتتور دانشتتگاههای معدود های دستتترستتی 

 ایپاره در و( درصد 90 بیش از) دسترسی سطع باالترین اغلب این سرویس توسط شده ارائه مستقیم دسترسی خدمات

 اس . کامل بصورت موارد

 

سی به بیش از  ستر سا  1500د س  که تعرفه مهمترین این پایگاه ها برا سرویس امکان پذیر ا سته پایگاه از طریق این   دیبن د

 مشخص گردیده اس . آموزشی های گروه

 عبداله کریما                                                                              

 پردازان جوان فالینوسمدیرعامل شرکت ایده         

 


