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Sentetik Organik Kimya Dergileri

SYNTHESIS
Arşiv başlangıç yılı: 1969
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SYNTHESIS sentetik kimya bilimindeki gelişmelere adanmış bir uluslararası dergidir.
Fotokimya, organometalik, organoheteroatomik, tıbbi ve biyolojik kimya ile ilgili
disiplinleri içine alarak organik kimyanın tüm alanlarını kapsar.
SYNTHESIS tüm önemli yeni ürünlerin tanımı da dahil olmak üzere detaylı ve güvenilir
deneysel işlemlerle sağlıklı tarama sonuçları sunar.
Özellikler
●	Timely Reviews (Güncel Değerlendirmeler) özel bir alandaki güncel gelişmeleri eleştirel
bir şekilde değerlendiren genel incelemelerdir.
●	Feature Articles (Özel Makaleler) istisnai derecede kaliteli ve önemli çalışmalardır.
●	Practical Synthetic Procedures ((PSP) Pratik Bileşimsel İşlemler) kullanışlı ve güvenilir
işlemleri kompakt bir şekilde, hem akademik hem de endüstriyel kimyagerlerin
ilgilerine sunar.
●	Special Issues (Özel Sayılar) ve Special Topics (Özel Konular) organik kimya ile ilgili
mevcut alanlardaki yeni araştırmalara dair yazılan makalelerin konusal koleksiyonudur.
●	Temel Kimyasal Verilerin bulunduğu yayındır.

SYNLETT
Arşiv başlangıç yılı: 1989
SYNLETT araştırma sonuçlarını ve sentetik organik kimyadaki trendleri kısa kişisel
incelemeler ve ön bildirimler ile sunan bir uluslararası dergidir.
SYNLETT organik sentez konusunu içeren tüm alanlardaki bilimsel çalışmaları kapsar.

ktörü
Etki Fa

2.447

Özellikler
●	Accounts (Hesaplar), araştırma gruplarının güncel çalışmaları hakkındaki kişisel
incelemelerdir.
●	Clusters (Gruplar), belirlenmiş araştırma alanlarında hızlı gelişim gösteren konular
hakkındaki mektupların derlemesidir.
●	Synpacts, araştırma gruplarının alandan sapmadan “güncel” konulardaki katkılarına
eşlik eden kişisel makalelerdir.
●	Spotlights bir belirtecin özelliklerini ve pre-doktora öğrencileri tarafından seçilen
güncel araştırmadaki önemini vurgular.
●	Special Issues (Özel Sayılar), organik kimya ile bağlantılı alanlardaki yeni araştırmalarla
ilgili makalelerinin konusal koleksiyonudur.
● Temel Kimyasal Verilerin bulunduğu yayındır.

SYNFACTS
Arşiv başlangıç yılı: 2005
SYNFACTS sentetik kimyadaki en ilgi çekici trendlere seçkin bir genel bakış sağlar.
SYNFACTS alandaki en önemli gelişmelerde sizi aylık olarak bilgilendirir ve orijinal
araştırma yayımlayan 30’dan fazla dergi içerir.
Kategoriler
SYNFACTS şu alanlardaki güncel trendleri özetler:
● Doğal Ürünler ve Potansiyel İlaçlar Sentezi
● Heterosik Sentez
● Malzeme ve Doğal Olmayan Ürünler Sentezi
● Metal-Kataliz Asimetrik Sentez ve Stereoselektif Reaksiyonlar
● Metal-Aracılı Sentez
● Organo ve Biyokataliz
● Polimer-Destekli Sentez

Eczacılık ve Biyokimya Dergileri

Planta Medica orijinal araştırma yazıları, mektuplar, incelemeler ve bütün dünyadan
araştırmacıların bakış açıları ile, tıbbi bitkiler ve doğal ürünler alanlarında önde gelen
uluslar arası dergilerden biridir.
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Volume 78
February 2012
Page 207–302

Official Organ of the Society
for Medicinal Plant and
Natural Product Research
www.thieme-connect.com/
ejournals
www.thieme.de/fz/plantamedica
This journal is indexed
in Current Contents/Life
Sciences, Science Citation
Index, MEDLINE,
EMBASE and SCOPUS.

■ Biological and
Pharmacological Activity
■ Pharmacokinetic Investigations
and Clinical Studies
■ Natural Product Chemistry
■ Analytical Studies

Tıbbi bitki ve doğal ürünler alanlarında şunları kapsar:
●	Biyolojik ve Farmakolojik Aktivite
●	Farmakokinetik ve Klinik Çalışmaları
●	Doğal Ürün Kimyası
●	Analitik Çalışmalar

Planta Med ISSN 0032-0943
E 21804 PVSt, DPAG, »Entgelt bezahlt« Planta Med 3/2012

Georg Thieme Verlag KG, Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart
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Pharmacopsychiatry
Arşiv başlangıç yılı: 1968
Psikotrop ilaçlardaki tüm yeni gelişmeleri kapsayan Pharmacopsychiatry, psikiyatrlar ve
farmakologlara, önemli klinik anlayışlar ile araştırma ve tedavideki yenilikler hakkında bilgi
sağlar. Psikiyatrik bozuklukların farmakolojik, nörofizyolojik ve psikolojik tabanı, klinik ve
deneysel çalışmalarda uygulanan modeller ve model teorileri ile keşfedilir.

Pharmacopsychiatry

Pharmacopsychiatry kontrollü klinik denemeler, durum raporları ve toplantı tutanakları
hakkında bilgiler yayımlar.

Clinical Pharmacology • Psychiatry • Psychology •
Neurophysiology • Neurobiology • Gerontopsychiatry

1

Şu alanlarda bölümler içerir:
●	Psikiyatri/Gerontopsikiyatri
●	Farmakoloji/ Klinik Farmakoloji
●	Nöro ve Psikofizyoloji
●	Psikoloji ve Nörobiyoloji

Official Organ of the
Arbeitsgemeinschaft für
Neuropsychopharmakologie
und Pharmakopsychiatrie
(AGNP)
www.thieme-connect.com/
ejournals
www.thieme.com/fz/pharmaco
This journal is indexed
in Current Contents (LS),
Science Citation Index,
MEDLINE, EMBASE
and SCOPUS.

Volume 45
January 2012
Page 1–40

■ Antipsychotic Polypharmacy
in Inpatients with
Schizophrenia in Asia
■ Aripiprazole in Children
and Adolescents with
Conduct Disorder
■ Exploratory Review of
Placebo Characteristics

Pharmacopsychiatry ISSN 0176-3679
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E 21839 PVSt, DPAG, »Entgelt bezahlt« Pharmacopsy 1/2012

Georg Thieme Verlag KG, Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart
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Arzneimittelforschung – Drug Research
Arşiv başlangıç yılı: 1999

Arzneimittelforschung Drug Research

Arzneimittelforschung
Drug Research

No. 2 • February 2012 •Volume 62 •Page 53–104

Arzneimittelforschung – Drug Research aşağıdaki alanlarda orijinal araştırma
makalelerinin yanında inceleme, değerlendirme ve eleştiri yazılarını da içerir.
●	Analiz
● Biyoelverişlilik
● Kimya ve biyokimya
●	Biyodenklik
● Klinik ve deneysel farmakoloji
● İlaç etkileşimleri
● Etkinlik testi
● Farmakodinamik
● Farmakokinetik
● Teratoloji
● Toksikoloji

This journal is indexed in
Biobase Beilstein Scopus,
BIOSIS, Chemical Abstracts
Service (CAS), Current
Contents, EMBASE Chemical
Abstracts, Infotrieve,
MEDLINE, Science Citation
Index and VINITI.

ArzneimForsch
DrugRes

Arzneimittelforschung – Drug Research yeni ve halihazırda var olan ilaç molekülleriyle
yeni ilaç gelişiminin değerlendirmesi ile ilgili en güncel araştırma sonuçlarını sunan
hakemli uluslararası bir dergidir. Esas odak noktası ilaçların klinik ortamda kullanılması
ile ilgili gelişmelere biyolojik buluşların uyarlanmasıdır. İlaç araştırmaları alanındaki
makale ve deneysel veriler yalnızca ilaç formülasyonuna değil, endüstriyel araştırma ve
klinik denemelerin sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan matematiksel ve istatistiki
yöntemlere de hitap eder.
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■ Discovery
■ Development
■ Evaluation
■ Translational medicine

Now starting!
Online manuscript submission to Arzneimittelforschung
http://mc.manuscriptcentral.com/amf
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Thieme Kimya ve Eczacılık eDergileri

Uyumluluk

Üniversite ve araştırma tesislerinin araştırma ve bilgi ihtiyaçlarına yönelik özel olarak
tasarlanmış olan “Thieme Kimya ve Eczacılık eDergileri”, kurumunuza şu anda mevcut
olan tüm sayılara ve arşivlerine erişim olanağı sağlar. eDergi arayüzümüz, içindekiler
sayfası, özler ve tam metinleri enteraktif formatta sunan çok yönlü, gelişmiş bir web
hizmetidir. Özler aynı zamanda akıllı telefon ve tabletlerle de uyumludur. Hızlı ve etkili
online sağlama ve güçlü araştırma araçları ile ileri teknolojideki son gelişmelerle sizi
güncel tutar. Kullanıcılar kayıt yaparak çok sayıda servisten yararlanabilirler. Bunlardan
bazıları:
• Kişiselleştirilmiş arayüz
• eFirst ve içindekiler sayfası uyarı hizmetleri
• SDI (Selective Dissemination of Information) – ilgilendiğiniz alandaki önemli sonuçlar
için size uyarı gönderir
• RSS beslemeleri
Thieme eDergilerinde tarama ile öz ve içindekiler sayfalarına erişim ücretsizdir. Thieme
eDergilerini görüntülemek için lütfen www.thieme-connect.com/ejournals adresini
ziyaret ediniz.

Arşivler
Thieme eDergi arşivleri kurumunuzun koleksiyonunun kapsamlı ve eksiksiz olmasını
garanti ederek önemli bilgilere direk masaüstünüzden erişmenizi sağlar. Thieme
eDergileri ile 23.000’den fazla dikkatle değerlendirilmiş makaleyi kapsayan ve
SYNTHESIS’de 1969’dan, SYNLETT’te ise 1989’dan itibaren yayımlanan tüm
dokümanların tam metinlerine erişebilirsiniz. Kurumlar, Thieme eDergi arşivlerini tek tek
yahut tüm paket olarak ve bir kerelik ücret ödeyerek satın alabilirler.

Makalelerin basılısından önce online olarak yayımlandığı hizmetimizdir. Hakem
onayından geçmiş makaleler, basılısından yaklaşık dört hafta önce online olarak çıkar.
Böylece en güncel araştırmalara anında erişim sağlanmış olur.

Lisans

Sistem Gereksinimleri

• Internet aracılığı ile kurumların erişimine açıktır
• Kampus-çapında veya site-çapında sınırsız erişim
• Kütüphane veya kurum logosu ile özelleştirme
• PORTICO aracılığıyla arşivleme
• CLOCKSS aracılığıyla muhafaza etme

• Internet bağlantılı PC veya Mac
•	Mozilla veya Firefox, Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha üst
versiyonu veya herhangi JavaScript kapasiteli tarayıcı
•	Adobe Acrobat Reader 8.0 veya daha üst versiyonu (Yalnızca PDF
tam metinler için gerekli; yazılım www.adobe.com adresinden
ücretsiz olarak indirilebilir)

Lisanslama ve daha fazla bilgi için lütfen www.thieme-connect.com adresini ziyaret edin veya Türkiye Tek Yetkili
Temsilcimiz EaZy Solutions ile iletişime geçin:
EaZy Solutions
Tel1: 0530 873 03 95
Tel2: 0530 873 03 96
Eposta: info@eazysolutions.com.tr
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• Online uyumlu akıllı telefon veya tablet

