
  
 

 Springer Link: معرفی

Springer Link هاي علوم پایه، فنـی مهندسـی و پزشـکی    هاي جستجوي اطالعات در زمینهاز پیشرفته ترین محیط

هـا و همـین طـور    یکی از منابع برگزیده محققین در دانشـگاه  این پایگاه.استبوده که شامل ژورنال و کتاب الکترونیکی 

صـورت  سـال سـابقه را بـه    150بـا بـیش از    Springerهاي منتشر شده توسط و کتاب هاصنایع بزرگ بوده که ژورنال

 Peer(دقـت بـازبینی شـده    عنوان ژورنال به 1600این مجموعه با بیش از  ،در حال حاضر. نمایدالکترونیکی عرضه می

Reviewed (ین سراسـر جهـان   هاي آرشـیو در اختیـار محققـ   و تعداد زیادي کتب الکترونیکی، کتب مرجع و مجموعه 

گـردد، مجموعـه   اي به آن اضـافه مـی  هاي دورهعنوان کتاب جدید، کتاب مرجع و کتاب 3000و ساالنه حدود  باشدمی

عرضـه   HTMLو  PDFشامل کلیه کتب چاپی این ناشر بزرگ بوده و به هـر دو فرمـت    Springerکتب الکترونیکی 

 Springer .ها وجـود دارد زمان در بین کتب و ژورنالوي همگردد، همچنین امکان جستجو در متن کتاب و جستجمی

Link یار اسـتفاده  محیط برگزیده محققین است زیرا استفاده از آن آسان بوده و به سادگی اطالعات مورد نیاز را در اخت

  .دهدکننده قرار می

  

  :Springer Linkهاي اصلی پایگاه بخش

ایـن پایگـاه و اسـتفاده از    جستجو در عناوین محصـوالت   قدماتی و پیشرفته،م در این پایگاه امکان استفاده از جستجوي

  .خواهیم پرداخت آنهاخدمات آگاهی رسانی از طریق عضویت وجود دارد که به ترتیب به توضیح 

  

  ):Register(عضویت 

جـه جسـتجو   توانید از امکان ذخیره نتیمی) My menu(و ایجاد یک پروفایل شخصی  Springer Linkبا عضویت در 

و تاریخچـه  ) Marked items(توانید نتایج انتخاب شده می My menuدر . استفاده نمایید) Alert(و آگاهی رسانی 

و ذخیـره نتیجـه جسـتجوي خـود      alertرا مشاهده نمایید، امـا بـراي اسـتفاده از    ) Order history(جستجوي خود 

)Saved items ( باید باuser name  وpassword  در حقیقـت  . سیستم وارد شـوید خود بهregister    بـه شـما در

  .کندمی  تان کمک هاي موضوعی مورد عالقه جهت مدیریت زمینه



  
  

در  .شـود صفحه زیر براي شما باز مـی . کلیک کنید Log inاید بر روي گزینه عضو شده Springer Linkاگر قبال در 

خواهیــد کــامپیوتر رد کنیــد، در صــورتی مــیخــود را وا Password و Username قســمت هــاي خواســته شــده 

Username و Password شما را به خاطر بسپارد گزینهRemember me   را عالمت دار و در غیر این صورت تنهـا

بعـد از عضـویت انفـرادي و بخـش دوم مربـوط بـه        Log inبخش اول مربوط به . کلیک کنید  Log inبر روي گزینه 

Log in  از طریقUsername  وPassword و آن را در  مشغول بـه فعالیـت هسـتید   که شما در آن  است ايسسهؤم

   .اختیار شما قرار داده است

  

  
  



  : Springrtعضویت در پایگاه 

سـپس گزینـه    .کلیـک کنیـد   Registerبـر روي گزینـه   شما یک کاربر جدید هستید و هنوز عضو نشـده ایـد   چنانچه 

Register Individual  بعـد از وارد کـردن اطالعـات     .فرم عضـویت بـراي شـما نمـایش داده شـود     را انتخاب کنید تا

 Registration isییـد شـود پیـام    أاگر عضویت شـما ت  .کلیک نمایید Registerبر روي  ،خواسته شده و تکمیل فرم

complete  همراه باUsername  انتشـارات  ن وارد سیسـتم شـوید و شـماره شناسـایی شـما کـه       که باید از طریـق آ

Springer Link  شودبه شما اختصاص داده است، نمایش داده می.  

  

  
  

و  My Menuتوانیـد از امکانـات   وارد شـوید مـی   Log inخود از قسـمت   Passwordو  Usernameبا استفاده از 

Save Item در قسمت . استفاده نماییدMy Menu   آیتم هـايMarked Items ،Alerts  وOrder History   را

  .رابطه با انها توضیحاتی داده خواهد شد در هاي دیگربخشید که در کنمشاهده می

  

  (Alert):  آگاهی رسانی

شوید و مانند قبل از تمـامی امکانـات   ) Log in(خود به سیستم وارد  Passwordو  User nameبا  ،از عضویت پس

  itemsبـه لیسـت   Create labelز توانید موضوع جستجوي خود را بـا اسـتفاده ا  می .جستجوي پایگاه استفاده نمایید

Saved  در ، مقاله مورد نظرتان را در آن ذخیره نمایید به این شکل که روي مقاله مورد نظرتان کلیک کنیـد تا بیفزایید

در ایـن صـفحه   . دمایید تا صفحه زیر نمـایش داده شـو  را انتخاب ن Add to saved itemsسمت راست صفحه گزینه 



که قبال ایجاد کرده اید و مقاالت  Labelجدید و با نام مورد نظر و یا در یک  Label توان مقاله مورد نظر را در یکمی

  .مشابه را در آن ذخیره نموده اید، ذخیره نمایید

   .آنها ارسال نمایید email آدرس مقاله مورد نظرتان را براي اطالع دوستانتان بهتوانید در همین صفحه شما می

کنیـد و نـام    موضـوع انتخـاب شـده خـود را حـذف یـا ویـرایش        Label Managementتوانید از طریق همچنین می

Label خود را تغییر دهید.  

  
  

  

  :جستجو

   :در آن پرداخت وجودمتوان به جستجوي منابع در این پایگاه به دو شکل می

وارد  Find content by keywordدر بخـش   مورد نظرتـان را   کلید واژه).  Quick Search(  جستجوي سریع 

جهت محدود کردن جستجوي خود اسـتفاده   Query Builderموجود در  عملگرهايتوانید ازاینجا شما میدر . نمایید

   .کنید

    :عملگرها
 AND: د و هر وقت بین دو کلید واژه در عبارت جستجو قرار گیرد، رکوردهـایی  آیبراي ترکیب دو مفهوم می

، با این کار  debate AND pregnancy: مانند. کند که هر دو کلید واژه را با هم داشته باشدرا بازیابی می
  .شوددامنه جستجو محدودتر می

 OR: کند که یک یا هر دو کلیـد  ازیابی میرود و رکوردهایی را ببراي ترکیب کلید واژه هاي مشابه به کار می
  .شودتر می، در واقع دامنه جستجو وسیعcancer OR neoplasmمانند . واژه را در خود داشته باشند

 NOT: رود و هر وقت بین دو کلید واژه قرار گیـرد،  براي جدا کردن و کنار گذاشتن یک کلید واژه به کار می
ماننـد  . دولـی کلیـد واژه دوم را نداشـته باشـ    د واژه اول را داشـته باشـ   کند که کلیدرکوردهایی را بازیابی می

neoplasm AND NOT child کند، این مورد هم دامنه جستجو را محدودتر می.  



 * :   با اضافه کردن این کاراکتر به پایان کلید واژه یا کلید واژه ها ، کلیه کلمه هایی که از لحاظ امالیـی ریشـه
کلمـات   econom*بـا جسـتجوي کلیـد واژه    : مثـال . شـوند مربوطه دارند بازیـابی مـی  یکسانی با کلید واژه 

economics ،economy  وeconomical شوندو غیره بازیابی می .  
 **: هـاي آن کلمـه بازیـابی    ، تمـام شـکل  به پایان کلیـد واژه یـا کلیـد واژه هـا    ها با اضافه کردن این کاراکتر       

  . کندرا بازیابی می sunkو sink ،sinking ، sank کلمات    sink**با جستجوي : مثال. شوندمی
 :() شود و یا مقدم و موخر بودن این عملگرهـا  زمان براي جستجو استفاده میدر مواردي که از چند عملگر هم

  . شودبراي نتیجه جستجویتان اهمیت داشته باشد از پرانتز استفاده می
 " ": کنیدزمانی که بخواهید یک عبارت دقیقا جستجو شود از این عملگر استفاده می. 

 توان عنوان مقاله، چکیده، نام نویسنده، می :استفاده از عالئم اختصاريISSN ،ISBN  و یاDOI  را هـم 
 .کرد با اضافه کردن عالمت اختصاري آن در کادر جستجو به صورت اختصاصی

  

  
  

)  نوع منـابع ( Content typeو ) انتخاب موضوعی( Subject collectionانتخاب گزینه تخاب در جستجو سریع با ان 

  .توانید جستجوي خود را محدود کنیدمی

Subject Collection معماري و طراحی، علوم زیستی و حیاتی، علوم رفتاري، تجارت و اقتصاد،شیمی و علـوم  : شامل

انسانی و حقوق، ریاضیات و آمـار،   _زیست محیطی، مهندسی، علوم اجتماعی مواد، علوم کامپیوتر، زمین شناسی و علوم

  .باشداي و طراحی میپزشکی، فیزیک ونجوم و کامپیوتر حرفه

 Content Type این بخش از (نشریات : شاملSpringer  عنوان ژورنال خود را از جلد یـک   900متن کامل بیش از

، کتـاب هـا، مجموعـه    .)عرضه مـی نمایـد   Journalsیل نموده و در مجموعه و شماره اول آن به صورت الکترونیکی تبد



تـرین منبـع   این بانک اطالعـاتی بـه عنـوان بـزرگ    : Protocols(اي و آثار و کتب مرجع ، و پروتکل ها هاي دورهکتاب

  .باشدمی ،حاوي نتایج تحقیقاتی آزمایشگاه ها که همگی از قبل بازبینی شده اند شناخته می شود

یا تنها در یک دسته از محصـوالت آن ماننـد    و Allبا انتخاب گزینه  Springer Linkتوان در تمام محصوالت می پس

  . مجالت جستجو کرد

  
  

  :جستجوي پیشرفته

  :که شامل گزینه هاي. شویدوارد جستجوي پیشرفته می More optionsه با انتخاب گزین

 All text :کندم متن جستجو میکلید واژه مورد نظر شما را در تما.  

 Title :کندیا بخشی از آن را وارد کنید و عناوین مقاالت یا کتاب ها جستجو می عنوان مقاله.  

 Summary :کندجستجو می) مآخذخالصه مقاله ، جداول ، نمودار ، منابع و (متن  کلید واژه را در خالصه.  

 Author: کندرا در بین نویسندگان جستجو می نویسنده مقاله نام.  

 Editor :  کندرا جستجو میویرایشگرنام.  

 ISSN: شماره استاندارد بین المللی نشریات.  

 ISBN: شماره استاندارد بین المللی کتاب.  

 Digital Object Identifiers) DOI:( شماره اختصاصی مقاالت.  

 Dates :تاریخ انتشار.  

 Order by  :بـر اسـاس ارتبـاط     ید کـه نتـایج شـما   کنیعنی مشخص می. است ترتیب نمایش نتایج جستجو

  .نمایش داده شود موضوعی یا ترتبب زمانی



بـا کلیـک بـر    . جستجوي خود را محدود نمایید  Subject collectionsیا  و Content typeهاي توانید از گزینهمی

  .شودجستجوي شما آغاز می Findروي دکمه 

 
  

  :نگاهی به صفحه نتیجه جستجو

  :در صفحه جستجو به دو صورت نحوه نمایش اطالعات

        -  Expanded view )        نمـایش نتـایج بـا اطالعـات کتابشـناختی بیشـتر نظیـرAuthors , DOI  Text , 

ISBN و ) و غیره  

Condensed view-          ) نمایش نتایج تنها با Authors وText (باشد،می  

  :تند ازشوند عباردر این صفحه  را مشاهده میهایی که لینک 

  ارسال نتایج جستجو به پست الکترونیکی، د نتایج جستجو،جهت دانلو       

شده باشـید   Log inخود به سیستم  Passwordو  Usernameکه اگر با استفاده از  خیره نتایج جستجوذ       

  ذخیره می شود Allو در  Saved itemsاین نتایج در 

بـراي خوانـدن    و نوعی آگاهی رسانی است و Really Simple Syndication، که مخفف RSSاستفاده از         

خـوان بـرروي   RSS و بـراي اسـتفاده از آن بایـد نـرم افـزار       طراحی شده اسـت  خبرهاي جدید بدون مراجعه به سایت

   کامپیوتر شخصی شما نصب شود

Add to marked items       :با کلیک بـر روي ایـن گزینـه مقالـه     ، دار شده به لیست انتخابیاله نشانافزودن مق

اگـر روي گزینـه   . ذخیـره مـی شـود    Marked itemsدر قسـمت   My menuمورد نظر شما بـه صـورت موقـت در    

Marked items کلیک کنید می توانید تنها مقاالت انتخاب شده خود را مشاهده کنید. 



Find       :اي در بین تمامی منابع امکان جستجوي کلید واژه(Within all content)     و یا جسـتجو در میـان نتـایج

  .(Within these result)بازیابی شده جهت محدود کردن نتایج 

Start With       :نمایش نتایج جستجو بر اساس الفبایی عنوان منابع.  

Content statues      :    آن در  تقسیم نتایج بازیابی شده به منابعی که شکل الکترونیکـی آن زود تـر از شـکل چـاپی

و منـابعی کـه عـالوه بـر شـکل      ) Online First(اختیار کاربران قرار می گیرد و در واقع منابع در دسـت چـاپ اسـت    

  .)In Publication(الکترونیکی به صورت چاپی نیز منتشر شده و در اختیار کاربران قرار دارد 

: Springer link Date      زمانی معین تقسیم نتایج بازیابی شده بر اساس محدوده.  

Content Type       :تقسیم نتایج بازیابی شده بر اساس نوع مدرك. 

که ماننـد   Language ,Subject ,Copyright ,Publication ,Authors ,Editors:و همچنین گزینه هاي      

  .کند موارد مذکور نتایج جستجو را محدود می

  

  
  

 Article Categoryاي به نـام  گزینه نتایج بازیابی شده مشترك می باشد،که تقریبا در تمام  عالوه بر موارد ذکر شده

 ,Original Paperشـود کـه مقـاالت موجـو در آن نشـریه را بـه صـورت        در زمان جستجو در بین نشریات دیده می

Research Note, book review بر اساس تعداد تقسیم بندي می کند... و.  

جسـتجوي خـود را بـه    به عنوان مثال می توانید . ها جستجوي شما محدود تر می شودبا انتخاب هر کدام از این گزینه 

 .یک نویسنده، و سال مشخص یا تنها یک موضوع محدود نمایید

  



  :نگاهی به متن مقاله

چکیده و ماخذ مقاله اطالعات کتابشناختی، توان در صفحه نتیجه جستجو با کلیک کردن بر روي لینک عنوان مقاله می

در ایـن  . قابـل بازیـابی اسـت   و یا هـر دو    HTMLیا   و  PDFهايمقاله به فرمتکامل متن نظر را مشاهده کرد، مورد 

  :بخش می توانید از گزینه هاي زیر استفاده نمایید

 Add to marked items: اله نشاندار شده به افزودن مقMarked items  درMy menu.  

 Add to saved items :ست افزودن مقاله به لیSaved items. 

 سفارش مقاله در صورتی که مشترك نیستید. 

 با کلیک روي عنوان مجله اي که مقاله مورد نظر شما در آن چاپ شده استامکان جستجو در آرشیو مجله. 

 با کلیک روي  امکان جستجو تنها در همان شماره اي که مقاله مورد نظر شما در آن چاپ شده استIssue . 

 بـا کلیـک روي    درا دارنـ  ضوعی در بـین سـایر مجالتـی کـه همـین موضـوع      امکان جستجوي موSubject 

collection. 

 

  
  

در اینجـا  . شویدبا کلیک کردن روي عنوان مجله که در اطالعات کتابشناختی وجود دارد وارد آرشیو مجله میهمچنین 

شـود و امکـان جسـتجو در    بقه بندي مـی می توانید اطالعاتی را درباره مجله و موضوعات خاص تري که مجله در آنها ط

هاي موجود هم مانند بقیه صفحات است، مثل محدود کردن به یک تاریخ محدودیت. ، مشاهده کنیدهرکدام وجود دارد

  .یا نام یک نویسنده خاص یا یک طبقه موضوعی



  

  
 


