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Springerدرباره   

 اشپرينگر ناشري معتبر در رابطه با مجله ها و كتاب هاي الكترونيكي و   
پوشش موضوعي اين سايت در حوزه هاي       .  منابع مرجع است   

مهندسي، علوم پايه و پزشكي  مي باشد، اگر چه در حوزه اقتصاد و     
. مديريت نيز مجله و كتابهايي دارد    

ويژگي جالب اين سايت آن كه محيط رابط آن عالوه بر زبان انگليسي        
.به زبان آلماني و چيني و ژاپني نيز قابل دسترس  مي باشد        
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Springerجستجو در  Springerجستجو در  

. در اين كادر عبارت جستجوي خود را وارد كنيد    . در اين كادر عبارت جستجوي خود را وارد كنيد    
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با انتخاب اين گزينه،          
گزينه هاي جستجوي     
بيشتري نمايش داده  

مانند شكل    .  مي شود  
: زير

با انتخاب اين گزينه،          
گزينه هاي جستجوي     
بيشتري نمايش داده  

مانند شكل    .  مي شود  
: زير

پايگاه هاپايگاه ها



هنگامي كه مي خواهيد عبارت جستجو شما در تمام متن باشد،        
. آن را در كادر اول وارد نماييد

هنگامي كه مي خواهيد عبارت جستجو شما در تمام متن باشد،        
. آن را در كادر اول وارد نماييد

در اين كادرها به   
ترتيب نام نويسنده 
و ويرايشگر مورد نظر 

.خود را وارد نماييد

در اين كادرها به   
ترتيب نام نويسنده 
و ويرايشگر مورد نظر 

.خود را وارد نماييد

در اين كادرها، شماره استاندارد    
بين المللي مجله و يا كتاب       

. . موردنظر خود را وارد كنيد 

در اين كادرها، شماره استاندارد    
بين المللي مجله و يا كتاب       

. . موردنظر خود را وارد كنيد 

در صورتيكه ميخواهيد 
عبارت مورد نظر شما در  
عنوان يا چكيده باشد،     
آن را به ترتيب در كادر 

. . دوم و سوم وارد كنيد 

در صورتيكه ميخواهيد 
عبارت مورد نظر شما در  
عنوان يا چكيده باشد،     
آن را به ترتيب در كادر 

. . دوم و سوم وارد كنيد 
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سال يا محدوده زماني   
. . مورد نظر را وارد كنيد  

سال يا محدوده زماني   
. . مورد نظر را وارد كنيد  

مربوط (در اينجا مشخص كنيد كه نتايج شما بر اساس ربط     
.. يا بر اساس جديدترين ها نمايش داده شود ) ترين ها 

مربوط (در اينجا مشخص كنيد كه نتايج شما بر اساس ربط     
.. يا بر اساس جديدترين ها نمايش داده شود ) ترين ها 
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در اين قسمت نوع مدرك  
. موردنظر را انتخاب نماييد

در اين قسمت نوع مدرك  
. موردنظر را انتخاب نماييد

در اين قسمت موضوع مورد نظر خود   
. را از ميان موضوعات انتخاب كنيد 

در اين قسمت موضوع مورد نظر خود   
. را از ميان موضوعات انتخاب كنيد 
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 چه مداركي را در موضوع علوم گياهي        Benyonبراي مثال مي خواهيم ببينيم نويسنده اي با نام       
مي خواهيم نمايش اين نتايج بر حسب ميزان    .  منتشر كرده است2007 تا 2000در فاصله سالهاي 
: در اين صورت مطابق زير عمل مي كنيم     . ربط با موضوع  باشد  

 چه مداركي را در موضوع علوم گياهي        Benyonبراي مثال مي خواهيم ببينيم نويسنده اي با نام       
مي خواهيم نمايش اين نتايج بر حسب ميزان    .  منتشر كرده است2007 تا 2000در فاصله سالهاي 
: در اين صورت مطابق زير عمل مي كنيم     . ربط با موضوع  باشد  
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نمايش نتايج
    ، expand viewمي توان نحوه نمايش نتايج را با دو گزينه  

condensed view   به دلخواه انتخاب كرد در گزينهexpand 
. اطالعات بيشتري از مدرك بازيابي شده در اختيار كاربر قرار مي گيرد  

    ، expand viewمي توان نحوه نمايش نتايج را با دو گزينه  
condensed view   به دلخواه انتخاب كرد در گزينهexpand 

. اطالعات بيشتري از مدرك بازيابي شده در اختيار كاربر قرار مي گيرد  

    به معناي   مربع :  هد نماد مربع شكلي كه كنار مدرك است ميزان دسترسي به مدرك را نشان ميد 
ي از مطالب  و  مربع      به دسترسي  به تمام متن مجله است  مربع        به معناي دسترسي به برخ    

معناي عدم دسترسي است    

    به معناي   مربع :  هد نماد مربع شكلي كه كنار مدرك است ميزان دسترسي به مدرك را نشان ميد 
ي از مطالب  و  مربع      به دسترسي  به تمام متن مجله است  مربع        به معناي دسترسي به برخ    

معناي عدم دسترسي است     پايگاه هاپايگاه ها



نوع دسترسي كه در اينجا 
متن كامل است

نوع دسترسي كه در اينجا 
متن كامل است نوع مدركنوع مدرك عنوان مدركعنوان مدرك

نام مجلهنام مجله جلد، شماره و 
سال مجله

جلد، شماره و 
سال مجله
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موضوعموضوع چكيده ي مقالهچكيده ي مقاله

نويسندگاننويسندگان

PDFدسترسي به متن مقاله در قالب PDFدسترسي به متن مقاله در قالب 
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برگشت به فهرست پايگاه ها     برگشت به فهرست پايگاه ها     


