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Dergilerimize
doğrudan erişim

IOP’den en
son haberler

IOP Select
içinde yeni
makaleler



Dergilerin listesi

1874’e kadar inen
yayınladığımız
bütün dergilere
linkler

Bütün güncel dergilerimize linkler

Dergileri
konularına
göre göster
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Dergi ana sayfaları

Bütün eski
sayılara
erişim

En yeni sayı ve
cilde erişim

Yayınlanmayı bekleyen
makaleleri bulmak
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Yazarlar
için



İçindekiler sayfaları

Özeti gör

…veya tam metne eriş
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Tam metin

Doğrudan belirli
bir sayfaya git-
mek için bu kü-
çük görüntüyü
kullanın
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Özet sayfası

Özeti e-posta ile
gönderin veya
kaydedin
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Tam metne erişim

İlgili makaleleri
bulun



Referanslar Return to Contents

Atıfta bulunu-
lan makaleler
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Referanslar

Atıfta bulunulan
makalelere linkler
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Atıfta bulunan makaleler Return to Contents

Bu makaleye
atıfta bulunan
makaleler
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Atıfta bulunan makaleler

Atıfta bulunan makalenin yayınlandığı The
American Physical Society ve NASA’nın
Astrophysics Data System’ine, ve yayın kendi
dergilerimizde ise oraya da linkler
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Gelişmiş multimedya Return to Contents

Multimedya
dosyaları
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Gelişmiş multimedya

Artık daha çok yazar makalelerine multimedya dosyaları
ekliyor, bunlar video klipleri, animasyonlar, deneysel
veriler ve ek şekiller olabiliyor
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Tarama

Özet ve
başlıkları
taramak için
tarama
terim(ler)ini
buraya girin

… veya tam metin
taramak için buraya

Belirli bir yılı veya yıl
aralığını seçin – 1874’e
kadar gidilebilir! (isteğe
bağlı olarak)

Belirli dergileri
veya konu
kategorilerini
seçin (isteğe
bağlı olarak)
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Tarama sonuçları

Tarama sonuçları yayın tarihi sırasına göre ekrana gelir
(varsayılan ayar)
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Tarama sonuçlarını aktarma veya e-posta ile gönderme

Tarama sonuçlarınızı aktarın veya e-
posta ile gönderin
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Arşiv: tarama sonuçları

E Rutherford tarafından yazılmış makaleler
taraması 1903 tarihine kadar giden üç sonuç
getirir!
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Tam metne erişin



Arşiv: tam metin

Rutherford ve Chadwick tarafından 1924’de yayınlanmış
bir makale
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Tarama ve gruplama

İlgilendiğiniz makaleleri daha
kolay bulmak için tarama
sonuçlarınızı gruplandırın
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Gruplandırılmış tarama sonuçları

Konuya göre gruplandırılmış
tarama sonuçları
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İçerik Bulucu

İçerik Bulucu (Content Finder) her
sayfada bulunabilir

… belirli makalelere hızlı
erişim olanağı sağlar
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Kullanıcı seçenekleri

Kişiselleştirme seçenekleri

Bunlar için kullanıcı adı
ve şifre yaratın
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E-posta uyarısı

İki tür uyarı mevcuttur

… veya kendi
kriterlerinize göre
uyarı oluşturma (yazar
adları veya anahtar
kelimeler)

Sayılar online olarak
yayınlandığı an İçindekiler
Sayfalarını almak
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Elektronik Dergiler (Ejs) Ekstra

Son 30 günde yayınlanmış yazılara ücretsiz erişim

Çok önemli ve yeni yazılara ücretsiz erişim

Bose-Einstein yoğunlaşma ve madde dalgaları topluluğu kaynaklarına erişim

Dergilerimizde yayınlanan inceleme makalelerine erişim

24Return to Contents

Ek dergi hizmetleri



Diğer bilgiler

Yazar, hakem ve
kütüphaneciler için önemli
bilgiler ve hizmetler

Bağlam-duyarlı
yardım sayfaları

İletişim Bilgileri

Kurumunuzun adı
ve site anahtar
bilgisi burada yer
alır
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