Journals
Başlangıç kılavuzu
BMJ Journals erişiminizden en iyi şekilde yararlanın
• BMJ Journals, birçok farklı uzmanlık alanında
60’ı aşkın tıbbi dergi yayınlamaktadır.

• Çevrimiçi Editörün Seçimi makalelerine, blog’lara, podcast’lere,
çevrimiçi ilk makalelere ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

Yayınladığımız tüm dergileri görmek için şu adrese gidin: journals.bmj.com.
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1. Makalenizi çevrimiçi gönderim
sistemimiz üzerinden gönderin
2. Yıl ve sayı bazında arşiv taraması
yapın
3. Makaleleri çevrimiçi olarak yayımlanır
yayınlanmaz okuyun
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4. Geçerli sayıya bakın
5. Önceki ayın en çok okunan popüler
makalelerini okuyun
6. Düzenli olarak elektronik İçindekiler
tabloları almak için kayıt olun
7. Gelişmiş arama aracını kullanarak son
sayıda veya arşivde arama yapın
8. Alakalı dergilere bakın
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İletişime geçmek ister misin?
E support@bmj.com T + 44 (0) 207 111 1105
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Orijinal araştırmalar, incelemeler, uzman analizleri, yetkili
görüşleri ve tıbbi eğitim materyalleri ile dünyanın en etkili
ve saygın tıbbi dergilerinden biridir.
BMJ günlük pratiklerinde, yaşam boyu öğrenim süreçlerinde ve kariyer gelişimlerinde
doktorlara ve diğer karar vericilere yardımcı olmak amacıyla titiz, erişilebilir ve eğlenceli
materyaller yayınlar.
İngiltere, ABD, Hindistan ve uluslararası ana sayfalar da mevcuttur. Otomatik olarak
uygun ülke ana sayfasına yönlendirilirsiniz, ancak bu gezinti menüsünü kullanarak diğer
ülkelere özel içerikleri de görebilirsiniz.
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1. Hatırlatma e-postaları için kaydolun,
bilgilerinizi veya e-posta tercihlerinizi
güncelleyin
2. En güncel içerikleri, haberleri ve
özellikleri görün
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3. Kolaylıkla 1. Sayının 1. Cildine (1840)
kadar geriye dönük arama yapın veya
yazar, eser adı veya DOI bazında arama
yapmak için gelişmiş arama özelliğini
kullanın
4. Araştırma, eğitim, haber ve görüşler ve
kampanyalar gibi ayrı kanal sayfalarına
içerik türüne göre göz atın
5. Final sınavlarından CME makalelerine
kadar en yeni eğitim içeriklerini okuyun
ve etkileşime geçin
6. Basılı ve çevrimiçi arşivleri, 300’den fazla
klinik veya klinik olmayan uzmanlık alanı
bazında tarayın. Ayrıca buradan podcast
ve video arşivlerine de gidebilirsiniz
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7. En yeni işlere göz atın
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8. En son basılan sayıyı okuyun veya iPad
sürümünü indirin
9. Haftalık ankette oy kullanın
10. Makalenizi BMJ’ye gönderin
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İletişime geçmek ister misin?
E support@bmj.com T + 44 (0) 207 111 1105

