REHBERLER
 Research Centers and Services Directory

Konu: Araştırma

Yaklaşık 27.500 araştırma kurumu hakkında bilgi içeren kapsamlı bir kaynaktır. Tüm dünyada yer alan üniversiteler, bağımsız kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari araştırma ve
geliştirme merkezleri, laboratuvarlar, bürolar, deney merkezleri ve fonlar gibi araştırma yapan veya araştırmalara destek veren kurum ve kuruluşlara ait iletişim bilgisi ve kısa
tanımlamaları içermektedir.
http://www.asknumbers.com/

 TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT)

Konu: Araştırma

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporları.
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/proje/

 Directory of Open Access Journals

Konu: Genel

Bütün dil ve konularda serbest erişimli, tam metin ve bilimsel kalitesi onaylanmış dergilere ait bilgileri içeren e-rehber.
http://www.doaj.org/

 Directory Science
Kapsamlı internet rehberi.
http://www.directoryscience.com/

Konu: Genel Bilim

 Science Search

Konu: Genel Bilim

Bilim konusunda eğitim ve araştırma ile ilgili kaynakları bulmaya yarayan internet rehberi.
http://www.science-search.org/

 Yapı Rehberi - Elektronik İnşaat Kütüphanesi

Konu: Mühendislik

İnşaat ve inşaat mühendisliği portalı.
http://www.yapirehberi.net/

 Directory of Electronic Health Sciences Journals

Konu: Sağlık Bilimleri

Klinik tıp, biyomedikal inceleme ve hemşirelik gibi konulardaki gözden geçirilmiş basılı dergilerin elektronik versiyonlarına yönelik bilgilere erişim olanağı sağlar. Tıp bilimleri ile ilgili
serbest erişimli olan elektronik dergilerin listesi de verilmektedir.
http://www.gardinerlibrary.com/default.aspx?id=15

 Drug Information - FDA
FDA'ın kabul ettiği ilaçlar, yan etkileri, klinik olguları, uyarılar, raporlar, projeler hakkında bilgi.
http://www.fda.gov/Drugs/default.htm

Konu: Sağlık Bilimleri

 Drug Information - NLM

Konu: Sağlık Bilimleri

İlaç tanımları, kullanım öncesi ve kullanım süreci, önlemler ve yan etkiler, ticari isimleri, kategori bilgisi.
Kaynak: MedMaster™† (ASHP) ve USP DI® Advice for the Patient® ‡ (USP).
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html

 İlk Yardım Rehberi

Konu: Sağlık Bilimleri

http://www.klinisyen.com.tr/

 RxList Internet Drug Index

Konu: Sağlık Bilimleri

http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp
İlaçlar hakkında yararlı bilgiler içeren bir kaynak.

 Asknumbers

Konu: Ölçümler

Uzunluk, ağırlık, hacim, ısı, gün-zaman, basınç, alan, bilgisayar hafızası, enerji/iş, güç, bükme momenti, daire-açı, sıklık, kuvvet, elektrik, radyasyon, hız, yoğunluk, ışık, ivme,
viskozite, akış hızı, ses, veri transferi, kambiyo, giysi/ayakkabı, pişirme ile ilgili ölçütlerini birbirlerine dönüştürme cetvelleri bulunmaktadır.
http://www.asknumbers.com/

