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AuthorMapper، توسعه یافته توسط  برخط() آنالین ابزاریSpringer  را برای  علمی تحقیقاتجستجو در است که

 جغرافیایی هاینقشهبر روی  گاننویسند موقعیت جغرافیایی اساس بررا  اسناددر  جستجوهمچنین تسهیل کرده و شما 

 کاربری رابط یک AuthorMapper برداری،نقشه و محتوا فناوری ادغام با. نمایدمی پذیرامکان های گوگل مپ(نقشه)

 محتویشامل ) پایگاه اشپرینگر که بر اساس محتوی موجود در دهدمیرا  امکاناین  شما به کرده و فراهم را پویا و آسان

 1394عنوان پروتکل،  59199عنوان کتاب سری،  3652عنوان کتاب الکترونیکی،  272028عنوان نشریه علمی،  3664

 خود را انجام دهید. موردنظرجستجوی  عنوان مقاله کنفرانس( 30199مرجع و عنوان کتاب 

 امکانات:

 کنیدجستجو  را علمی تحقیق الگوهای. 

 کنید مشخص تحقیق را پیشینه و ادبیات داغ علمی و هایجبهه. 

 کنید جستجوالمللی های بیندر میان همکاری را تریگسترده روابط 

 کنید پیدا خود موردعالقهحوزه موضوعی  زمینه در را دیگری متخصصان 

 وت کنیدو از آنان دع پیداکردهمتخصصین موضوعی را  هاکنگرهو  هاکنفرانسها، برای برپایی همایش 

 متخصصین موضوعی را جهت همکاری و داوری تحقیقات انتخاب نمایید 

 برای نشریه خود داور و نویسنده پیدا کنید 

  اشپرینگر برای مقاالت خود نشریه انتخاب نماییدعنوان نشریه  3664از میان 

 نحوه دسترسی:

 جهت دسترسی به نشانی:

https://www.authormapper.com 
 مراجعه فرمایید.
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. تخاب نماییدرا ان خود موردنظر موضوعات یا و کنید شروع را خود جستجوی جستجو، کادر در کلیدی کلمات واردکردن با

 آزاد سترسید ی کهمقاالت نمایش برای فیلتر ازجمله ،وجود دارد پاالیش برای دیگری هایگزینه پیشرفته جستجویدر 

 خالصه را اهدادهجلوه بصری  که دنشومی تکمیل کلیدی اتکلم و زمانی ولاجد نمودارها، توسط جستجو نتایج. دارند

جستجوی  در منوی جستجو امکان .شوند انتخاب شما جستجوی شرایط بیشتر اصالح برای توانندمی همچنین و کنندمی

 است. پذیرامکان، ناشر، کشور، شناسه ارکید، موسسه و غیره موردنظرمداخلی همچون نویسنده، موضوع 
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AutorMapper مجالت هایمجموعه جستجوی به Springer و Springer Books  و دیگر منابع موجود در سایت

 شامل جامع پوشش. دارد دسترسی SpringerLink در موجود محتوای سال پنجاه و صد به تقریباً و پردازدمیاین ناشر 

 کامپیوتر، علوم ریاضیات، مهندسی، پزشکی، زیستی، علوم ازجمله اصلی هایزمینه کلیه موجود در این سایت شامل محتوای

. شودمی انجام آن کمک با نوبل جوایز برندگان از بسیاری ازجمله جهان دانشگاهیان بهترین توسط که است قانون و تجارت

AuthorMapper ارائهرا  علمی ادبیاتپیشینه و  از نظیریبیهای ایده که است دانشجستجوی  برای قدرتمند ابزاری 

 .دهدمی

 :ORCID هایشناسه

 نویسنده کهاین بدین معنی است  و ؛شودداده می نشان نویسندگان شناسه ارکید داشته باشند شناسه آنان کهدرصورتی

مراجعه  orcid.orgبه سایت  ORCID هایشناسه مورد در بیشتر اطالعات برای. است ORCID شناسه دارای مشخص

 فرمایید.

 

 

 

 تماس حاصل فرمایید. سنجیعلمبا واحد توانید ، میمشکلیا و  سؤالهرگونه در صورت داشتن 

 31022641تلفن تماس 

 2641 (voip) داخلی

 

  

 :دانشگاه سنجیعلم واحد خدماتبرخی از 

 المللیبین و ملی علمی نشریات اعتبارسنجی 

 تحقیق موضوع انتخاب جهت علمی داغ هایجبهه معرفی 

 شاخص گزارش H 

 نشریات مقاله چاپ برای علمی نشریه پیشنهاد( JCR  نشریات و ISC) 

 تحقیق ادبیات و پیشینه 

 و ... 


