
  :های مهم اطالعاتی راهنمای موضوعی پایگاه

 مدرس: نیره جعفری فر

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

1.ieeexplore.ieee.org 

 .مهندسی کامپیوترمهندسی برق، مهندسی پزشکی،  :پوشش موضوعی

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.acm.org 

کاربردهای کامپیوتر در ریاضیات، شبکه های کامپیوتری، هوش مصنوعی، کاربردهای کامپیوتر در زیست  :پوشش موضوعی

تباطات و انتقال داده، مدیریت بانک شناسی، نرم افزار کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، کاربردهای کامپیوتر در زبان شناسی، سیستم ار

تجارت و اقتصاد و حسابداری، معماری کامپیوتر، گرافیک کامپیوتری، برنامه نویسی، سیستم  -های اطالعاتی، کاربردهای کامپیوتر

  .های کامپیوتری، امنیت کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر و اینترنت

acm.orghttp://dl. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. link.springer.com 

، زیست شناسی )1388) (، تحقیقات سرطان860کنولوژی )(، بیوت585)، بیوانفورماتیک )3518بیوشیمی ) :موضوعی پوشش

(، 967(، بیماری های عفونی )1817)، ایمونولوژی )495رادیولوژی ) /(، تصویربرداری4478(، ژنتیک/ ژنومیک )5141سلولی )

اهی ، علوم گی(1161) (، فارماکولوژی/ سم شناسی1905(، علوم اعصاب )1757، پزشکی مولکولی )(1654) میکروبیولوژی

 (3661(، علم پروتئین )1610)

http://link.springer.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. wiley.com 

http://login.daneshlink.ir/ezproxy/not_base4_ieee.org.jsp
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این پایگاه اطالعاتی در حوزه بازرگانی و اقتصاد، شیمی، علوم محیطی و زمین، تعلیم و تربیت، مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، 

م، پلیمر، علوم اطالع رسانی و کامپیوتر، حقوق و جرم شناسی، علوم زیستی،ریاضیات و آمار، پزشکی و دامپزشکی ، فیزیک و نجو

 .مواد، و روانشناسی می باشد

http://onlinelibrary.wiley.com 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. sciencedirect.com 

کشاورزی و علوم زیستی، هنرها و علوم انسانی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، تجارت، مدیریت  :پوشش موضوعی

، زمین شناسی و علوم سیاره ای، اقتصاد و (Decision Sciences) و حسابداری، مهندسی شیمی و شیمی، علوم تصمیم گیری

اقتصاد سنجی، امور مالی، انرژی، مهندسی محیط زیست،ایمنی شناسی و میکروبیولوژی، علوم مواد و ریاضیات، پزشکی و 

دندانپزشکی، علوم اعصاب، پرستاری، فارماکولوژی، سم شناسی و علوم دارویی، فیزیک و ستاره شناسی، روانشناسی و علوم 

  .اجتماعی، دامپزشکی و علوم دامی

http://www.sciencedirect.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. acs.org 

شیمی آلی، شیمی کاربردی، شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه، شیمی معدنی وهسته ای، نانو تکنولوژی، تکنولوژی  :پوشش موضوعی

یمی و صنایع غذایی، شیمی پلیمر، شیمی مواد، شیمی کشاورزی، مهندسی محیط زیست، روشهای تحقیق در بیوشیمی، بیوش

زیست مولکولی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی، کریستالوگرافی، انرژی و سوخت، مهندسی شیمی، سم شناسی و شیمی 

 .دارویی

www.pubs.acs.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. aip.org 

انتشارات استخدام فن آوری  AIPیکی از بزرگترین ناشران جهان از اطالعات علمی در فیزیک و علوم مرتبط، :پوشش موضوعی

 AIP انجمن کاربران. مجموعه AIP و نشر برای موسسه آمریکایی فیزیک و شرکای انتشارهای نوین و ارائه خدمات چاپ 

مجله، سه سال آن در همکاری با دیگر سازمان های منتشر شده؛ مجله، از جمله گل سرسبد فیزیک  17انتشارات از نشریات شامل 

  .کنگره ها AIP امروز. و سری AIP نشریه

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://login.daneshlink.ir/ezproxy/not_base4_sciencedirect3.jsp
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http://scitation.aip.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. aps.org 

یک سازمان غیر انتفاعی عضویت برای پیشبرد و ترویج دانش  (www.aps.org) انجمن فیزیک آمریکا:پوشش موضوعی

، همایش ها، و آموزش و پرورش، توسعه، حمایت و فعالیت های بین المللی فیزیک از طریق مجالت خود را برجسته پژوهش

عضو، از جمله فیزیکدانان در دانشگاه ها، آزمایشگاه ملی و صنعت در ایاالت متحده و  50،000نشان دهنده بیش از  APS .است

  .ع شده استواق DC، و واشنگتن، NYستاد(، ریج، ) MDدر سراسر جهان. دفاتر انجمن در کالج پارک، 

http://www.aps.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ascelibrary.org 

کشی،  محیط زیست، ژئوتکنیک، انرژی، هیدرولیک، تأسیسات زیربنایی، مواد، مدیریت، حمل و نقل، نقشه :پوشش موضوعی

برنامه ریزی شهری، منابع آبی، هوا فضا، معماری، ساحلی و اقیانوسی، محاسبات در مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، ساخت و 

  .ساز

http://www.ascelibrary.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. emeraldinsight.com 

مهندسی و علوم مواد؛ مدیریت محیط زیست؛ غذا و تغذیه؛ مدیریت عمومی؛ مدیریت مراقبت های بهداشت؛   :پوشش موضوعی

حسابداری؛ حسابرسی و اقتصاد؛ مدیریت اطالع رسانی؛ توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای؛ مدیریت منابع انسانی؛ 

مدیریت کتابخانه ای؛ مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه؛ بازاریابی؛ مدیریت عملیات و تولید؛ مدیریت پلیس؛ مدیریت بخش 

 کیفیت؛ آموزش؛ محیط ساختمانی؛ پیگیری توسعه حرفه ای؛ آموزشعمومی؛ مدیریت 

http://emeraldinsight.com/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

11.cambridge.org 

http://scitation.aip.org/
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http://login.daneshlink.ir/ezproxy/not_base4_journals.aps.org.jsp
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 300در خط با تعهد انتشارات دانشگاه کمبریج به یادگیری، دانش و پژوهش در سراسر جهان، مطبوعات در حال حاضر بیش از 

مل آخرین تحقیقات از رفت و برگشت گسترده ای از زمینه مجالت علمی کارشناسی شده برای بازار جهانی منتشر می کند. شا

  .،موضوع، مجالت کمبریج در چاپ و آنالین در سراسر جهان در دسترس هستند

http://cambridge.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. jstor.org 

 .دهد عنوان نشریه تحت پوشش خود قرار می 518موضوع کلی را در قالب  37این پایگاه به طور کلی : پوشش موضوعی

این پایگاه هستند که این مسئله عمق بین  پوشش تحت …نشریاتی با زبان های مختلف از جمله اسپانیایی، هندی، امریکایی و 

میلیون  5٫5ی به پایگاه می بخشد.مجموعه علوم زیستی مفصل ترین و جامع ترین مجموعه این پایگاه با بیش از المللی بیشتر

عنوان و قدیمی ترین 160میلیون صفحه خواهد رسید. این مجموعه متشکل از  7صفحه است که این رقم در آینده به بیش از 

ن مجموعه همچنین شامل نشریات مستند در زمینه های علوم زیست بخش پایگاه است و شامل مذاکرات فلسفی نیز می باشد.ای

 شناسی، گیاه شناسی، نباتات، بوم شناسی، تکامل زیست شناسی، ایمنی شناسی، پرنده شناسی و جانور شناسی می باشد 

http://www.jstor.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. nature.com 

طبیعت تحقیق کارشناسی شده تاثیر در تمام زمینه های علوم منتشر همراه با خبر روشنگری و تفسیر در روند مؤثر بر علم، 

  .یه می باشنددانشمندان و عموم مردم گسترده تر است.مقاالت عمدتا در زمینه علوم پا

http://www.nature.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. oxfordjournals.org 

 علوم انسانی ،حقوق، علوم زیستی، ریاضیات و علوم فیزیک، پزشکی و علوم اجتماعی :پوشش موضوعی

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. rsc.org 

http://journals.cambridge.org/
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این صفحه، شما می توانید بیش از این پلت فرم به مجالت، کتاب ها و پایگاه داده ها از انجمن سلطنتی شیمی، فراهم می کند. از 

و وبالگ ها،  RSSسفارشی، فید های  eAlerts میلیون مقاله علم شیمی و فصل برسد. کاوش در آخرین تحقیقات با استفاده از 1

 -و یا پیدا کردن مطالب به سرعت با استفاده از ویژگی های جستجوی پیشرفته. اغلب به روز شده، آن را همه در اینجا منتظر 

  .کشف باالترین کیفیت یکپارچه پژوهش های علمی است

http://pubs.rsc.org/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. sagepub.com 

(، مطالعات قومی و 19شناسی) شناسی و باستان مردم ژورنال(،1ژورنال(، علوم تغذیه)9علوم رفتاری) :پوشش موضوعی

 60ژورنال(، مدیریت و بازرگانی) 8ژورنال(، فلسفه) 8ژورنال(، موسیقی) 3، ادبیات)(ژورنال 12شناسی) ژورنال(، زبان15نژادی)

ژورنال(، مطالعات  26ژورنال(، جرم شناسی و حقوق جنایی) 8درمانی و مشاوره) ژورنال(، روان 37ژورنال(، ارتباطات و رسانه)

 4ژورنال(، علوم محیطی) 16ژورنال(، مهندسی) 81ژورنال(، علوم تربیتی و آموزش)25، اقتصاد و توسعه)(ژورنال 28فرهنگی)

 33ژورنال(، علوم پزشکی پایه) 18ژورنال(، جغرافیا و علوم محیطی) 11ژورنال(، علوم جنسیتی) 9ژورنال(، مطالعات خانواده)

ژورنال(،  24، موضوعات مختلف پزشکی)(ژورنال 27ژورنال(، پرستاری) 3ژورنال(، معلولیت) 71ینیکال)، پزشکی کل(ژورنال

 19ژورنال(، علم مواد) 6ژورنال(، خشونت و رفتارهای پر خطر) 16، تاریخ)(ژورنال 7مطالعات اجتماعی در خصوص سالمت)

ژورنال(، روش  83شناسی) ژورنال(، روان 1تحلیل روانی) کاوی و ژورنال(، روان46الملل) ژورنال(، علوم سیاسی و روابط بین

ژورنال(، الهیات و  3ژورنال(، آمار) 94ژورنال(، جامعه شناسی) 12ژورنال(، خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی) 30تحقیق)

   ژورنال(؛  13ژورنال(، کارگزینی و منابع انسانی) 13علوم دینی)

http://online.sagepub.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. tandfonline.com 

(، مطالعات 74، محیط زیست )(86(، علوم زیستی )254(، علوم رفتاری )69(، هنر )173مطالعات منطقه ای ) :پوشش موضوعی

(، 253(، اقتصاد، امور مالی، کسب و کار و صنعت )83، علوم زمین )(78)(، مطالعات توسعه 70امپیوتر )(، علوم ک50ارتباطات )

(، علوم و 112(، مطالعات زیست محیطی و مدیریت )183(، محیط زیست و کشاورزی )263، مهندسی و فناوری )(247)آموزش 

، (54(، علوم اطالعات )266(، علوم انسانی )140اجتماعی ) ، بهداشت و مراقبت های(132(، جغرافیا )28فناوری مواد غذایی )

(، سیاست و 157(، علوم طبیعی )12(، مطالعات موزه و میراث فرهنگی )96(، ریاضیات و آمار )46(، حقوق )86زبان و ادبیات )

  (38مطالعات شهری ) (،27(، مسافرت و گردشگری )59(، ورزش و اوقات فراغت )224(، علوم اجتماعی )207روابط بین الملل )

http://www.tandfonline.com 

http://pubs.rsc.org/
http://login.daneshlink.ir/ezproxy/not_base_journals.sagepub.com.jsp
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.siam.org 

انتشاراتی جامع در مجری برنامه  (Society of Industrial and Applied Mathematics) SIAM :پوشش موضوعی

به عنوان یک سازمان غیرتجاری  1952عضو می باشد.این انجمن در سال  13000زمینه ریاضیات محاسباتی کاربردی با بیش از 

 SIAM .جهت انتقال اطالعات علمی ریاضیات به دیگر تخصصها جهت استفاده کاربردی، صنعتی و علمی تاسیس شده است

 15اخبار ، متون بازنگری شده توسط متخصصین ، تئوری احتماالت و کاربرد آن میباشد همچنین  دربر گیرنده موضوعاتی از قبیل

یکی از جامع  SIAM .و مورد تایید متخصصین این رشته را نیز منتشر می کند (peer-reviewed) عنوان ژورنال بازبینی شده

در زمینه علوم ریاضی و گرایشهای مرتبط ارائه گردیده  های اطالعاتی است که به صورت ژورنال، مجله، کتاب و ...ترین بانک

  .است

http://www.epubs.siam.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.psycnet.apa.org 

 .م روانشناسی را دانلود کنیددر این پایگاه می توان مقاالت در زمینه علو:پوشش موضوعی

http://psycnet.apa.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.opticinfobase.org 

 OSA از طریق کتابخانه دیجیتال دسترسی به بزرگترین مجموعه اپتیک کارشناسی شده و فوتونیک محتوا: پوشش موضوعی

  .در رده اپتیک می باشد (٪41)است. این بزرگترین مجموعه کارشناسی اپتیک و فوتونیک پژوهش و بیشترین تعداد استنادها مقاله 

http://www.opticsinfobase.org 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 بانک های اطالعاتی 
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www.search.proquest.com 

www.search.ebscohost.com 

www.sciencedirect.com 

www.online.sagepub.com 

www.springerlink.com 

www.scopus.com 

http://apps.isiknowledge.com 

pubmed 

   

 

 

 

 

 

 پایگاههای استنادی 

Scopus.com 

یکی از بزرگترین پایگاه های چکیده نامه و نمایه نامه استنادی از متون تحقیقاتی و منابع تحت وب با کیفیت می باشد، همان   

 2007انی ناشر معتبر الزیوایر منتشر می شود. بنابر اطالعات این مجموعه تا ابتدای سال طور که اشاره شد این سایت با پشتیب

مجله  1000ناشر برگزیده جهان را شامل می گردید. عالوه بر آن بیش از  4000مجله مرور شده و معتبر از  19000میالدی بیش از 

میلیون چکیده مقاله از این پایگاه قابل  20چنین بیش از خالصه مقاله کنفرانس را در بر می گیرد و هم 500دسترسی آزاد و 

میلیون اطالعات مرتبط به  21میلیون صفحه وب و  275دستیابی می باشد. از مزایای جالب این سایت قابلیت دسترسی به بیش از 

مطالب تحت پوشش این  ثبت اختراع در تارنما است که امروزه این ارقام به طور قابل توجهی افزایش نیز یافته است. دامنه

 Broadest coverage available of Scientific, Technical, Medical and:مجموعه شامل مورد زیر می گردد

Social Sciences literature including Arts & Humanities  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

تهیه و روز  ISI از معتبرترین پایگاه های علم سنجی هستند که توسط مؤسسه اطالعات علمی JCR و WOS ،ESI سه پایگاه

ساله، به  10این پایگاه بر مبنای دوره های زمانی  :(Essential Science Indicators) ESI پایگاه .1 .آمد سازی می شوند
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ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمی کشورها بر اساس تعداد تولیدات علمی، تعدا کل 

  .اد به تولیدات علمی می پردازداستنادها و نسبت استن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

یک فهرست ارجاعات آکادمیک آنالین است که توسط تامسون رویترز تهیه شده است  :WOS( Web of Science) پایگاه .2

که در آن امکان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی 

کتاب، ژورنال علمی و غیره( که در حال حاضر و )مقاله مورد استناد قرار گرفته، ما را به سایر ادبیات در این پایگاه هر  .وجود دارد

  .یا درگذشته به این مقاله استناد کرده اند راهنمایی می کند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

از طرفی  .ها می پردازدبه ارائه گزارش های مربوط به میزان ارجاعات به نشریه  JCR (Journal citation Reprts) پایگاه .3

  .تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با دیگری متفاوت است

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

uptodate 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

ulrichsweb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

 

mathscinet 

 لینک به پایگاه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 
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 پایگاههای همانند جو و گرامری التین 

iThenticate 

iThenticate  24به سردبیران، نویسندگان و محققان کمک می کند تا با مقایسه نسخه های پیش نویس مقاله خود با بیش از 

انتشارات علمی که  300میلیون اثر منتشر شده از بیش از  32میلیون آیتم های محتوایی، از جمله  122میلیارد صفحات وب و 

هستند، از سوء رفتار درمورد سرقت ادبی جلوگیری کنند.در صورتی که مشابهت از حد مورد تایید پایگاه  Cross Check عضو

رسالی توسط این پایگاه دقیقا خط به خط تشابه ها را هایالیت نموده تا پژوهشگر به دقت به بگذرد اعالم میکند و همچنین فایل ا

 .اصالح آن بپردازد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Grammarly 

اشتباه گرامری که نرم افزار آفیس نیز امکان  250این سامانه دقیق ترین سامانه بررسی کننده گرامر آنالین میباشد که بیش از 

دستور گرامرلی بررسی کرده و آن را از  250بررسی آن را ندارد تشخیص میدهد گرامرلی متن شما را به منظور بررسی بیش از 

کلمات با امالی صحیح در متن اشتباه از  .اعل مناسب با فعل گرفته تا کاربرد صحیح کلمات در متن آنالیز می کندلحاظ بررسی ف

 ,lose/loose, affect/effect, lie/lay گرامرلی کاربرد صحیح کلمات .مشکالت رایج فجیع در نوشته هاست

there/their/they’re می تواند شما را تحت تاثیر قرار دهد و برعکس. با  کلمات .وبسیاری دیگر از کلمات را می داند

پریمیوم گرامرلی، سرقت ادبی متن  .پیشنهادهای گرامرلی ، دایره لغات خود را افرایش داده و خوانایی متن خود را بهبود ببخشید

مرلی مورد اعتماد دانش گرا .میلیارد صفحات وب چک کرده و دقیق ترین گزارش ها را به شما اعالم می کند 8شما را در برابر 

آموزان، نویسندگان حرفه ای، صاحبان مشاغل، وبالگ نویسان و افرادی که فقط می خواهند بهتر بنویسند قرار گرفته است. فارغ 

    .از اینکه در کجا می نویسید، گرامرلی نیازهای شما را برطرف کرده و به شما اعتماد به نفسی قبل از ارسال متن هایتان می دهد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه های داخلی و خارجی 



www.irandoc.ac.ir 

thesisdl.ui.ac.ir 

www.urbanity.ir 

www.search.proquest.com 

www.mhrn.net 

www.theses.org 

 کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس   

www.nlai.ir 

www.loc.gov 

www.bl.uk 

 دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش   

http://eric.ed.gov اطالعات عمومی کشورها 

www.worldatlas.com 

 ت اسالمی پایگاه اطالعا

www.seraj.ir 

 مقاالت رایگان کتابداری و اطالع رسانی 

www.infolibrarian.com 

  1998آرشیو مقاالت از سال 

www.findarticles.com 

 کتابخانه الکترونیک 

www.digital.library.upenn.edu/books 

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://thesisdl.ui.ac.ir/
http://thesisdl.ui.ac.ir/
http://www.urbanity.ir/
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 رایانه و بانکهای اطالعاتی فارس 

www.srco.ir 

 دانشنامه آزاد اینترنتی 

www.wikipedia.org 

 دایره المعارف بریتانیکا 

www.brit 

 دانشگاه اهایو :

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125 florida 

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/ 

   کشور اروپایی  24دانشگاه از 435دسترسی به متن کامل پایان نامه های 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

 دسترسی رایگان به بانک مقاالت دانشگاه کالیفرنیا 

http://escholarship.org/ 

    TENNESSEE دسترسی رایگان به بانک مقاالت دانشگاه

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148 

 مقاله ی دانشگاهی  1،550،632دسترسی رایگان به 

http://www.oalib.com 

 ه پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام دسترسی ب

http://etheses.nottingham.ac.uk 

    In Tech دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال های سایت

http://www.intechopen.com 



    McGill دسترسی رایگان به مقاالت علمی دانشگاه

http://digitool.library.mcgill.ca/R 

 دانشگاه استنفورد -ژورنال 1753به مقاالت علمی مقاالت دسترسی رایگان 

http://highwire.stanford.edu/ 

Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org 

   دسترسی به مقاالت و متون عالیالت متحده ی آمریکا   

http://www.pnas.org 

 روزنامه ها و مجالت انگلیسی روزنامه گاردین 

http://www.guardian.co.uk 

 روزنامه نیویورک تایمز 

http://www.nytimes.com 

 روزنامه واشنگتن تایمز 

http://www.washtimes.com 

 روزنامه واشنگتن پست 

http://www.washpost.com/index.shtml 

 روزنامه تایمز 

http://www.the-times.co.uk/news 

 سایتهای انگلیسی بازرگانی   

E.L. Easton Business English http://eleaston.com/biz/bizhome.html 

   

Business English-lessons for Adults http://www.better-english.com/exerciselist.html 



BUSINESS ENGLISH http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english 

http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish.htmlELT -SPE-TESL-ESL-Business English for EFL 
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