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مقدمه:
پایگاه اولریخ  Ulrichیک وب سایت اطالعاتی برای ارائه ی اطالعات کامل و کافی نسبت به مجالت علمی،
پژوهشی و متعلق به شرکت  Proquestمی باشد .این پایگاه در برگیرنده اطالعات بیش از  ۳۰۰۰۰۰عنوان نشریه
ادواری ،مجالت علمی ،پژوهشی و نیز روزنامههای جهان است.

اطالعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله ،ISSN ،موضوع مجله ،آدرس اینترنتی و پستی مجله ،وضعیت و تناوب

انتشار ،کشور محل انتشار ،قیمت و بانکهای اطالعاتی نمایهکننده مجله مربوطه است.

عالوه بر کارکردهای کتابداری ،یکی از کارکردهای مهم این پایگاه ،انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاالت
پژوهشگران و اعضای هیات علمی است به نحوی که همکاران میتوانند در بخش جستجوی پیشرفته ،موضوع مقاله
موردنظر را وارد کرده و بانک اطالعاتی نمایه کننده مجله را نیز مشخص نمایند و بدینترتیب فهرست کامل مجالت
جهان ،نمایه شده در آن بانک و در آن موضوع را دریافت نمایند.
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کارکردهای پایگاه اولریخ
 .1دریافت لیست مجالت موضوعی در حوزه های خاص با فیلترهای فعال بودن یا تعطیل شده ،نوع
منبع ،زبان مجله ،محل نشر ،ویژگی های خاص ،چاپی ،آنالین ،تعداد در سال ،رایگان،هزینه ای

و…

 .2اطالعات کتابشناختی و خاص هر نشریه
 .۳لیست مجالت یک ناشر خاص بر اساس جستجو
 .4پایگاه های ایندکس کننده یک مجله
 .5پایگاه های دارای فول تکست مجالت
 .6تاریخچه ی نشریه
 .7سال های موجودی آنالین و دیجیتال یک مجله
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را ه های دسترسی:
 آدرس مستقیم پایگاهhttp://ulrichsweb.serialssolutions.com :
 پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن به آدرسhttp://centlib.gums.ac.ir
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• لوگوی کتابخانه دیجیتال در پورتال کتابخانه مرکزی و یا آدرس مستقیم http://www.gums.ac.ir/diglib
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شیوه های جستجو:
 جستجوی ساده

:در صفحه اول این پایگاه شرایط جستجو با عنوان یا  ISSNبرای یافتن مجالت و

نشریات فراهم شده است.



جستجوی پیشرفته:

در بخش  Advanced Searchاین پایگاه شرایط جستجو با انواع اطالعات

مجالت وجود خواهد داشت .برای مثال جستجوی عنوان ،زبان ،کلیدواژه ،موضوع ،سال شروع و پایان
نشر ،محل نشر ،چکیده ،قیمت و…

پس از انجام جستجو ،می توان اطالعات دریافتی را دسته بندی کرده و به صورت های مختلف ذخیره یا از
طرق مختلف ارسال نمود .
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