
Abonelİk şeklİnde sunulan sürelİ yayınlarımız

European Journal of Endocrinology 
Endokrinoloji alanında klinik ve dönüşümsel 
çalışmalar.

ETKİ  FAKTÖRÜ: 3.892 ( kendi kategorisinde ilk 
çeyrekte) 

www.eje-online.org 

Journal of Endocrinology 
Endokrin fizyolojisi ve metabolizma alanında 
araştırmalar. 
ETKİ FAKTÖRÜ: 4.498 ( Endokrinoloji alanında temel 
bilim dergileri arasında bir numara )

www.try-joe.org 

Journal of Molecular Endocrinology 
Endokrin moleküler ve hücresel mekanizmalar 

alanında araştırmalar.

ETKİ FAKTÖRÜ: 2.947

www.try-jme.org 

Endocrine-Related Cancer 
Hormon bilimi, meme, prostat, 
testis, yumurtalık da dahil 
olmak üzere kanserler ve 
nöroendokrin sistem 
alanlarındaki araştırmalar.

ETKİ FAKTÖRÜ: 4.472 
( 2 kategoride birden ilk çeyrekte )

www.try-erc.org 

Reproduction 
Biyoloji ve Üreme biyolojisi 
alanında araştırmalar.

ETKİ FAKTÖRÜ: 3.184 
( 2 kategoride birden ilk çeyrekte )

www.reproduction-online.org 

İŞBİRLİĞİNE DAYALI 
BİYOMEDİKAL YAYINCILIK
Bioscientifica, biyomedikal alanında çalışanlara yönelik yüksek kaliteli yayıncılık 
yapmak için tüm dünyadaki bilimsel derneklerle işbirliği yapmaktadır.

Yayın portföyümüz, araştırmacı ve klinisyenler için temel teşkil eden,  abonelik 
şeklinde sunulan 5 süreli yayın ve 3 açık erişim yayından oluşmaktadır. Söz 
konusu 5 süreli yayınımızdan dört tanesi Journal Citation Reports ilgili 
kategorilerinde ilk çeyrekte yer almaktadır. 



ÖDedİğİnİz abonelİk 
ücretlerİ partnerlerİmİzİn: 
• Profesyonellerin en son klinik bilgilerini ve 

tecrübelerini paylaştıkları eğitici etkinliklerle 

medikal araştırmaları ilerletmelerini sağlar.

• Sağlık profesyonellerinin hasta bakımı hakkında 

daha bilgili şekilde kararlar alabilmeleri için tedavi 

rehberleri üretmelerini sağlar.

• Medikal ve bilimsel kariyer adımlarındaki 

başarıları ödüllendirmek amacıyla ödüller ve 

burslar vermelerini sağlar.

• Eğitim etkinlikleri, interaktif çalıştaylar ve ücretsiz 

online kaynaklar aracılığıyla halk ile bir araya 

gelmelerini sağlar. Böylece kişiler kendi sağlıkları 

hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler. 

Bioscientifica’nın 
partnerlerinden 
bazıları:

“Derneklerin bursları, öğretim ve gözlem yeteneklerimi 

geliş tirmeme yardımcı olarak, konferanslara katılmama katkı 

sağlayarak, sunum becerilerimi geliştirmeme fırsat vererek 

eğitimimin çok önemli bir parçası oldu.”

SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY BURSİYERİ

ÜRETİM İçİn KAZANÇ
BioScientifica, kendi kazancını yeniden biyomedikal ve biyobilim 

araştırmalarına yatırarak bilimsel araştırmaları destekler ve daha iyi 

bir halk sağlığına katkıda bulunur. 
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