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Springerپایگاه 
ترینقویازاست،Springerنامبهآلمانیناشرمحصوالتازکهاشپرینگرلینکاطالعاتیپایگاه

ندومیودنیادرکتابناشربزرگترین.شودمیمحسوبمختلفهایحوزهدراطالعاتیپایگاههای

.دهدمیارائهخودانتشاراتباهمراهنیزراKluwerمجموعهواستتخصصیمجالتبزرگناشر

lectureجملهازناشراینتوسطشدهارائهمدارکبهدسترسی note, books, porotocol,

refrence works, لینکاشپرینگر.داردعلمیموسساتودانشگاههاخریدنوعبهبستگی…

اشراننازایتوسعهدستدرفهرستهمچنینوورالگـاشپرینگرالکترونیکیوچاپیهاینوشتار

.نمایدمیارائهکاملمتنصورتبهراممتاز



:ویژگی های پایگاه اشپرینگر

.استداشتهکاربرمیلیون٩٠١بهنزدیک۶٠٢٠سالدر•

.استشدهثبتآندرکتابعنوانهزار٣٨حدوددر•

آثاروهانامهتفاهممجالت،کتابها،قبیلازعلمیرکوردمیلیون5,٨ازبیشبیندرمروروجستجوامکان•
.داردوجودمرجع

.نداکردهدریافتراپایگاهایناشتركتحقیقاتیمؤسسهوکتابخانهدانشگاه،ازاعممؤسسههزار۴٠•

.باشدمینشریه٣١٢١شاملکهاستنمودهفراهمرامدركمیلیونچهارازبیشبهدسترسیامکان•



لینک دسترسی نشریات

عنوان کتاب مرجع و ۵۶١عنوان کتاب، ٣۴۵۶۵شامل بیش از  لینک دسترسی نشریات در این پایگاه

ای در موضوعات علوم شیمی و مواد، زمین شناسی و محیط عنوان کتاب های دوره۶٢٠١نزدیک به 

یزیک و ریاضیات و آمار، فزیست، علوم کامپیوتر، پزشکی، علوم انسانی و جامعه شناسی و حقوق، مهندسی،

اتی، حیستاره شناسی، بازرگانی و اقتصاد، معماری و طراحی و هنر، علوم رفتاری، علوم پزشکی زیستی و

.محاسبات پیشرفته و طراحی وب می باشد



Springerدسترسی به کتاب های الکترونیکی پایگاه 

:از دو طریق می توان وارد صفحه اصلی کتاب های الکترونیکی اشپرینگر شویم•

 Barرا در قسمت http://www.springerlink.com/booksمستقیم نشانی•

Addressمرورگر اینترنتی خود وارد کنید.

در پایگاه اصلی اشپرینگر لینک به نشانی •
http://www.springerlink.com/booksبر روی لینک وجود دارد کهBooks

.می شویدSpringerالکترونیکی کلیک کرده و وارد صفحه اصلی کتابهای



این پایگاه دارای دو بخش جستجوی 
میباشدساده و پیشرفته 



یتوانمهمچنین.میباشدپیشرفتهوسادهجستجویبخشدودارایپایگاهاین•
.نمودجستجوعنواناساسبرراکتابهانامالفبایی،قسمتدر

تار،ویراسیانویسندهنشر،مشخصاتتعیینامکانپیشرفتهجستجویدر•
ایجنتجستجوصورتایندر.داردوجود…وآمدهدستبهنتایجترتیبمحتوا،
.داشتخواهدبهتری

.می باشدپذیرامکانعنوانوتاریخارتباط، براساسنتایجتنظیم•

رنگزسبمربعکه.داردوجودرنگسبزیاسفیدمربعیرکوردهرکناردر:نکته•
متنتوانمیواستمشتركرارکوردآنکتابخانهکهاستآندهندهنشان
ركمشتراآنکتابخانهاینکهیعنیهمسفیدمربع.کرددریافتراآنکامل

نمودخریداریراآنبایدکاملمتندریافتبرایونیست



:دریافت متن به سه صورت امکان پذیر است

:استپذیرامکانصورتسهبهمتندریافت•

(pdf)افدیپی•

(HTML)ورد•

صفحهبهصفحهصورتبهمتندیدن•



Springerدرنامثبت

.نماییدانتخابراLoginگزینهپایگاهاولصفحهبهورودبا







جستجوانواع 

Quick search جستجوی سریع



:قادر به استفاده از امکاناتی هستید شامل Springerبا عضویت در پایگاه 
مدیریت داده های خود از قبیل ایمیل یا آدرس پستی-
ایجاد تغییر در انتخاب خود از طریق خبرنامه اشپرینگر-
حفظ کلمات کلیدی در جستجوهای قبلی-
اگر واجد . )ثبت نام برای مرور  یا بررسی کتاب آنالین و سفارش کتاب بصورت آنالین-

ن مسئله  شرایط تخفیف باشید به عنوان یک نویسنده اشپرینگر، آنها بطور خودکار ای
. را اعمال می نمایند

ثبت نام به کاربران توصیه می شود جهت استفاده بهتر از این پایگاه حتما در این قسمت
.نمایند



Springerدر پایگاهپیشرفتهجستجوی 

Advanced search



فحهصازمیتوانجستجو،جعبهکناردر*عالمتانتخاببا
رفتهپیشجستجویدر.کرداستفادهپیشرفتهجستجوی

حتوا،مویراستار،یانویسندهنشر،مشخصاتتعیینامکان
صورتایندر.داردوجود...وآمدهدستبهنتایجترتیب

.داشتخواهدبهترینتایججستجو

تریدقیقجستجویامکانپیشرفته،جستجویصفحهدر
.میشودفراهم







Advancedپیشرفتهجستجوی search

with all of the words:هایواژهکلیدکهمدارکیتمامقسمت،ایندرخودنظرموردهایواژهکردنواردبا
.شوندمیبازیابیباشندآندرنظرمورد

With the exact phrase:شودمیجستجوشدهواردعبارتعینقسمتایندر.

With at least one of the words:جستجوکنیدمیواردکهکلماتیازیکیباحداقلخواهیدمیچنانچه
.نماییدواردقسمتایندرراخودهایواژهشود،انجام

without the words:خواهیدحذفخودجستجویازراواژهآنواقعدرقسمت،ایندرواژهیککردنواردبا
.کرد

where the title contains:مداركعنواندرواژهآنجستجویفقطقسمت،ایندرواژهیککردنواردبا
.شودمیانجام

where the author/editor is:وینامکنید،جستجوراخاصیویراستاریانویسندهیکخواهیدمیچنانچه
.نماییدواردقسمتایندررا

show documents published:کردمحدودخاص،زمانیبازهدرراخودجستجویتوانمیقسمتایندر.





Include preview – only content:تیکصورتدر
ترسیدسبهتوجهبدونجستجونتایجگزینهاینداشتن

ایجینتفقطگزینهاینلغوبا.شودمیبازیابیسازمان،
سازمانیکدسترسیبهتوجهباکهشودمیبازیابی
.استشدهتعریف



قابلدارند،قفلعالمتکهایشدهبازیابیرکوردهای
.دیدتوانمیراآنچکیدهفقطونیستنددسترسی

Openرکوردهای access(رایگاندسترسی)انتخاببارا
downloadگزینه pdfدانلودرامقالهکاملمتنتوانمی

.کرد





Content Typeرا...ومقالهکتاب،ازاعممدركنوعتوانمی
.کردمشخص

DisciplineوSubdiscipline،کردمحدودراموضوعات.

Language:کردانتخابرامدركزبان.

.شودمیمحدودترجستجوهاگزینهاینازیکهرانتخاببا





مقالهبیشترارتباطترتیببههانتیجهRelevanceگزینهانتخاببا
newestهایگزینهانتخابباوشوندمیمرتبواژهکلیدبا firstو

oldest firstدشونمیمرتبنتایجبودنقدیمیوجدیداساسبر.





viewانتخاببا article

.دیدرامسئولویسندهنوالکترونیکیپست،نویسندگانمشخصاتتوانمیشدهبازیابیمقالهدر







شویددر اشپرینگر عضو می وقتی 

را از پیشرفتهایشما  springer alert 

مطلع می سازد با عضویت در آن، اطالع از محتوای موجود 
مجله، انتشار کتب آینده و پیشنهادات ویژه را به زودی 

برای ورود به اشپرینگر آلرت به آدرس     .دریافت کنید

.مراجعه فرمایید Springer.com/ alert  





ارسال مقاله به مجالت اشپرینگر

مجله مورد نظر را انتخاب نموده، با انتخاب گزینه  

Browse volumes & issues

در سمت.توان تمام شماره های مجله را به ترتیب سال و ماه مشاهده کردمی
.توان دیدرا می( impact factor)راست صفحه ضریب تاثیر مجله

ضریب تأثیر یا

Impact Factor

درواقع میزان تأثیری است که یک مقاله بر مقاالت بعدی 

به ( رفرنس دهی)می گذارد و به عنوان شاخصی کمّی است که میزان ارجاع 
مقاالت یک ژورنال را نشان می دهد

ژورنال هایی که دارای ضریب تاثیر باالیی هستند نسبت به ژورنال هایی که .
. از ضریب تاثیر پایینی برخوردارند اهمیت باالتری دارند





manuscript submission را انتخاب کرده گزینهregister 

now ل فرم بعد از تکمی. را کلیک کرده و فرم ثبت نام را تکمیل کنید
.رمز عبور به ایمیلتان ارسال می گردد

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می توانید مقاله خود را به مجله ارسال نمایید






