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com.isiArticles همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز کردهپایگاه علمی تخصصی 
است.

  

این سایت که پیش از این با نام Archive ISI شناخته شده بود، با اضافه کردن «امکاناتی جدید و کاربردی» خدمات زیر را
به پژوهشگران ارائه میدهد:

  

طبقه بندی موضوعی مقالات isi در صدها سرفصل تخصصی در رشته های مختف دانشگاهی -

  

- معرفی هر یک از سرفصل های موضوعی در قالب بخش «آشنایی با موضوع»

  

- تأمین تعداد قابل توجهی از مقالات معتبر ISI در هر یک از موضوعات

  

- امکان جستجو در میان موضوعات

  

- امکان جستجو در میان مقالات

  

- امکان مرتب کردن لیست مقالات بر اساس «سال انتشار»، «تعدد صفحات»، «ترجمه شده و ترجمه نشده» و «کد مقاله»

  

- نمایش لیست جامعی از موضوعات مرتبط به هر مقاله
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- نمایش تعدادی از مقالات مرتبط به هر مقاله

  

- امکان مشاهده رایگان تصویر صفحه اول هر یک از مقالات

  

PDF امکان دانلود رایگان 2 صفحه اول هر یک از مقالات در قالب -

  

- امکان دریافت متن کامل هر یک از مقالات

  

WORD امکان دریافت نسخه ترجمه شده تعداد قابل توجهی از مقالات در قالب -

  

پذیرش سفارش ترجمه مقالات isi با بهره مندی از مترجمان با سابقه و متخصص -

  

این سایت با گستردگی موضوعی، به روز بودن مقالات، امکان دریافت سریع هریک از مقالات، استفاده از تکنولوژی های
روز در طراحی ظاهری، ارائه سیستم هوشمند رهگیری سفارشات و همچنین خدمات پشتیبانی متعهدانه، سعی دارد حداکثر

رضایت و اطمینان خاطر را به مشتریان هدیه نماید.
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