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Springerهاي یکی از معروفترین ناشران علمی بین المللی است که دامنه فعالیت آن در زمینه
هاي این ناشر، کتب آکادمیک و ژورنالگسترده است.مختلف پزشکی، علوم اجتماعی، ریاضی و مهندسی 

بزرگترین ناشر کتاب دنیا است. اشپرینگر. مقر اصلی این ناشر در آلمان کندتخصصی علمی را منتشر می 
ارائه را نیز همراه با انتشارات خودKluwerمجموعه و دومین ناشر بزرگ مجالت تخصصی دنیا استو

,Lecture Notesدسترسی به مدارك ارائه شده توسط این ناشر از جمله کهالزم به ذکر است. دهدمی

Books, Protocol, Reference Works, …ها و موسسات علمی دارد.بستگی به نوع خرید دانشگاه

کتابها، میلیون رکورد علمی از قبیل8,5بین بیش از امکان جستجو و مرور در Springerدر
2015سال اول، فراوانی این منابع در نیمه 2ها و آثار مرجع وجود دارد. در جدول نامهمجالت، تفاهم

نشان داده شده است.

Springer. تعداد منابع موجود در 2جدول 



٣

اگر بروید.//:springer.comlinkhttp.براي دسترسی و جستجو در این پایگاه اطالعاتی به آدرس 
ها وجود دارد ولی خریداري نشده باشد، امکان جستجو و دسترسی به چکیدهاین پایگاه توسط یک سازمان 

ها). Open Access(به غیر از نمی باشدپذیر دسترسی به متن کامل مدارك امکان
Open Accessرکوردهایی هستند که امکان دسترسی آزاد به آنها به صورت رایگان براي همه ، ،

وجود دارد. در همه جا و در هر زمانی

Springerجستجو در 

کلیدواژه مورد نظر را وارد فراهم شده است. سادهامکان جستجوي اول این پایگاه، در صفحه
کرده و جستجو را ادامه دهید.

(Advanced Search)جستجوي پیشرفته 

.استفاده کردتوان از صفحه جستجوي پیشرفته خاب عالمت * در کنار جعبه جستجو، میبا انت
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شود.تري فراهم میدر صفحه جستجوي پیشرفته، امکان جستجوي دقیق

with all of the words :هاي خود در این قسمت، تمام مدارکی که با واردکردن واژه
شوند.هاي مورد نظر در آن باشد، بازیابی میکلیدواژه



٥

with the exact phrase:این را جستجو کنید آن عبارت را در عبارتعیناً یک خواهید اگر می
قسمت وارد نمایید.

With at least one of the words:خواهید حداقل با یکی از کلماتی که وارد چنانچه می
هاي خود را در این قسمت وارد نمایید.کنید جستجو انجام گیرد، واژهمی

Without the words:مت، در واقع آن واژه را از جستجوي با وارد کردن یک واژه در این قس
خود حذف خواهید کرد.

Where the title contains: با وارد کردن یک واژه در این قسمت، فقط جستجوي آن واژه در
شود.عنوان مدارك انجام می

Where the author/ editor is:خواهید یک نویسنده یا ویراستار خاصی را جستجو چنانچه می
وي را در این قسمت وارد نمایید.کنید، نام 

Show documents published:توان از این براي محدود کردن بازه زمانی جستجوي خود، می
قسمت استفاده نمود.

Include Preview-only content: هنگام جستجو، به طور پیش فرض این گزینه انتخاب شده
، )√(برداشتن عالمت دهد. با لغو این گزینهسازمانی نشان میاست که نتایج را بدون توجه به دسترسی 

اند.شود که با توجه به دسترسی یک سازمان تعریف شدهفقط نتایجی بازیابی می
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Browse در قسمت مرور منابع منتشر شده توسط این ناشر، براي :3منابعرورمیاBrowse by

Disciplineبا انتخاب هر یک از اساس نیاز خود انتخاب نمود.توان محدوده موضوعی را بر ، می
شود.نمایش داده میSpringerموضوعات، کلیه مدارك مرتبط با آن موضوع در مجموعه 

توان نوع مدرك را اعم از کتاب، مقاله، یا آثار میContent Typeدر قسمت در سمت چپ صفحه، 
، موضوعات را محدودتر نمود.Subdisciplineو Disciplineسپس با انتخاب مرجع مشخص نمود.

تا بتوان مطالب یه کتاب یا مجله خاص را مرور کرد.کنداین امکان را فراهم میpublished inگزینه 
ولی کند. البته اکثر مطالب به زبان انگلیسی است، امکان انتخاب زبان را فراهم میLanguageگزینه 

دهد.فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی را هم پوشش میتعدادي مجله و کتاب به زبانهاي 

٣Browse
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نتایجيصفحه
را ، لیست رکوردهاي بازیابی شده همراه با اطالعات کتابشناختی آن رکورد جستجودر صفحۀ نتایج

نیست. در کنار هر رکورد باشد، متن کامل مقاله در دسترس )قفل (چنانچه عالمت مشاهده می کنید.
در مورد گزینه توان متن کامل مقاله را دریافت کرد.میDownload PDFصورت، با انتخاب گزینه اینغیر 

Open Access.همانطور که قبال توضیح داده شد، امکان دسترسی رایگان وجود دارد ،
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,content type, languageاز قبیل ی گزینه هاینتایج، يصفحهچپدر سمت  Discipline وجود … ,
فراهم بر اساس گزینه انتخاب شده نتیجۀ جستجو کردن با انتخاب هر کدام امکان محدود دارد که 

مدرك اعم از بر اساس نوعتوان نتایج جستجو را میContent typeبراي مثال با انتخاب گزینه شود.می
کتاب، مجله، پروتکل و غیره آنالیز و نتایج مورد نظر را انتخاب کرد.
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نتایج را بر اساس نیاز کاربران فراهم امکان مرتب کردنSort Byي نتایج، گزینهباالي صفحهدر 
کند. ، نتایج را بر اساس میزان ارتباط نتایج با کلیدواژه وارد شده مرتب میRelevanceکند. گزینه می

Newest First وOldest Firstکند.نیز بر اساس جدید و قدیم بودن نتایج، آنها را مرتب می

امکان محدود کردن نتایج به دست آمده در Date Publishedي نتایج، با انتخاب گزینه در صفحه
شود.محدوده زمانی دلخواه فراهم می

قابل مشاهده است.با انتخاب هر رکورد، اطالعات کتابشناختی آن رکورد 
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قابل مشاهده است که Download PDFدر صورت خرید مجموعه توسط یک موسسه، گزینه 
کند.امکان دانلود متن کامل مقاله را فراهم می

می توان مشخصات مشاهده می شود که از طریق آن ، View Articleگزینه با انتخاب یک مقاله، 
مشاهده همچنین امکان مشخص نمود.را نویسندگان، آدرس پست الکترونیکی آنها و نویسنده مسئول 

فراهم می شود.htmlکامل مقاله به صورت متن 

تعداد Article Metricsدر صورتی که به یک مقاله در این مجموعه استناد شده باشد در قسمت 
دفعات استناد مشاهده می شود.

,Endnoteانتقال رکورد در محیطهایی مثل امکان Export Citationگزینه در سمت راست صفحه، 

Bib Texبا انتقال رکوردها به نرم افزارهاي مدیریت اطالعات علمی از قبیل کند. و غیره را فراهم می
Endnote, Reference manager.و ... امکان رفرنس دهی بر اساس فرمتهاي استاندارد فراهم خواهد شد
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Alert(فن آوري ارسال تازه ها)
را Signup/Log inگزینه براي استفاده از این امکان، باید در اشپرینگر ثبت نام کرد. در باالي صفحه

انتخاب کنید و با پر کردن فرم عضویت، یک پروفایل شخصی (پرونده) براي خود ایجاد کنید. در مراجعات 
در این مجموعه (Alert)ا بعدي، با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور خود از امکانات ارسال تازه ه

استفاده نمایید.

و از رفتهspringer.com/alertآدرس  به باید Alertالبته توجه کنید که در اشپرینگر براي استفاده از 
این امکان استفاده نمایید.

ارسال مقاله به مجالت اشپرینگر
نظر را انتخاب نمایید. با انتخاب هر عنوان براي ارسال مقاله به یکی از مجالت اشپرینگر، ابتدا مجله مورد 

می توان تمامی شماره هاي Read Onlineلی از مجله ارائه می شود. با انتخاب گزینه مجله، اطالعات ک
آن مجله را به ترتیب سال و جلد آنها مشاهده کرد.
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مجله (ضریب تاثیر مجله) مشخص است. IFدر سمت راست صفحه، 

Aimsدر قسمت  and Scope اهداف مجله و دامنه موضوعی آن مشخص شده است. قبل از ارسال مقاله
خود به یک مجله، این قسمت را با دقت مطالعه نمایید.

Submit Online

در اولین مراجعه، را انتخاب نمایید. Submit Onlineبراي ارسال مقاله خود به مجله مورد نظر، گزینه 
بعد از تکمیل اطالعات، رمز عبوري به و فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.را انتخاب Register Nowگزینه 

ارسال خواهد شد.شماآدرس پست الکترونیکی 

ده و مقاله خود را ارسال وارد صفحه ش(password)و رمز عبور (username)با وارد کردن نام کاربري 
. (submit)نمایید 


