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Araştırma ve eğitimi
güçlendirin

Kampüsünüzü, farklı bölgelerden yüksek etkili, özgün araştırmalara erişim sağlayan tek bir
paketle donatın. ACS Publications'a atıfta bulunan makalelerin %58'i temel kimyanın dışındadır
ve bu paket, kimya, fizik, mühendislik, biyoloji ve ilgili destek sağlık meslekleri dahil olmak üzere
üniversite genelindeki bölümlerin araştırma ve eğitim ihtiyaçlarını desteklemektedir.
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Çeşitli bölümleri destekleyin.
ACS All Publications Paketi'nde neler var?
ACS'nin 65'ten fazla dergisinde bilimin en son gelişmeleri hakkında bilgi
edinin. Buna 1996 ile günümüz arasında yayınlanan herhangi bir
makaleye engelsiz erişim dahildir. Yeni başlıklar kullanıma sunulduğunda,
herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan anında otomatik ve
sorunsuz erişim elde edeceksiniz.

2,8 milyon

39.000

Ayrıca bu önde gelen paket, C&EN Global Enterprise aracılığıyla objektif
bilim haberlerine erişim sağlar.

Neden ACS All Publications Paketi'ni seçmelisiniz?
ACS Publications dergileri, kimyada en çok atıf yapılan dergilerdir ve
yatırımınızdan daha iyi bir getiri sağlar. Dergilerimizin 11'i Etki Faktörü veya
toplam atıflarda 1. sırada ve %71'i Etki Faktörü bazında konu
kategorilerinin ilk çeyreğindedir.
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2019 Journal Citation Reports (Web of Science Group, 2020)

ACS atıfları/makaleleri vs rakipler

ACS Publications okuyan kuruluşların ACS'nin yüksek etkili dergilerinde
yayın yapma olasılığı daha yüksektir, bu da daha fazla finansmana ve genel
olarak daha yüksek kaliteli bir üniversite deneyimi sunabilir.
Dergilerimiz, fizik, biyolojik bilimler ve mühendislik gibi kimya dışındaki
bölümler için değerli olacak şekilde çeşitli disiplinler kesitinden araştırma
içerir. Hatta, ACS Publications'dan atıf yapan makalelerin %58'inden fazlası,
temel kimya kategorilerinin dışında sınıflandırılmıştır.

Yenilikler
Her yıl, yayın kurulumuz, yeni ve büyüyen araştırma alanlarını
barındırmak için dergi tekliflerimizi nerede genişletmemiz gerektiğini
değerlendirir.
2021'de beş yeni dergi eklenmiştir:
■

ACS Agricultural Science & Technology

■

ACS ES&T Engineering

■

ACS ES&T Water

■

ACS Food Science & Technology

■

Accounts of Materials Research: a collaboration with
ShanghaiTech University

Journal of
the American
Chemical Society

Chemical Reviews

2020 yılında portföyümüze üç yeni dergi ekledik.
■

ACS Chemical Health & Safety

■

ACS Materials Letters

■

Journal of the American Society for Mass Spectrometry

ACS Combinatorial Chemistry, 2020'nin sonunda yeni içerik
yayınlamayı durdurmuştur. Mevcut içerik All Publications
abonelerinin kullanımına açık kalacaktır.
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