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را در قغوت آدرط ثبر تبیپ مزدُ    http:// www.bums.ac.irاثتذا آدرط  springerجْت ٍرٍد ثِ پبیگبُ اعالػبتی 

 ٍارد عبیت داًشگبُ ػلَم پششنی ثیزجٌذ شَیذ. enterثب فشزدى دموِ 

  دعتزعی پیذا مزد.springer  هی تَاى ثِ پبیگبّْبی اعالػبتی اس جولِ  متبثخبًِ هزمشی اًتخبة ثب عبیت، اطلی طفحِ در

 

 

 

ػلَم  یتزیي پبیگبّْبی اعالػبتی در عِ حَسًُبشز آلوبًی اعت، اس قَییل پبیگبُ اعالػبتی اشپزیٌگز اس هحظَالت 

 هیلیَى رمَرد ػلوی ٍجَد دارد.  21در ایي پبیگبُ ثبلغ ثز شَد. هحغَة هی (STM) ،فٌبٍری ٍ پششنی

 Quick searchجستجوی سریع 

 .در ایي قغوت هیتَاى ملیذ ٍاصُ هَرد ًظز را جغتجَ مزد

 

http://www.bums.ac.ir/


 Advanced searchجستجوی پیشرفته

 اًتخبة مزد.تَاى جغتجَی پیشزفتِ را ثب اًتخبة ػالهت عتبرُ هی

 
 در ایي طفحِ اهنبى جغتجَی دقیق تزی ٍجَد دارد.

with all of the wordsُّبی هَردًظز در آى ثبشذّبی خَد در ایي قغوت توبم هذارمی مِ ملیذ ٍاصُ: ثب ٍارد مزدى ٍاص، 

 شَد.ثبسیبثی هی

with the exact phrase.در ایي قغوت ػیي ػجبرت ٍارد شذُ جغتجَ هی گزدد : 

With at least one of the words ،چٌبًچِ هی خَاّیذحذاقل ثب ینی اس ملوبتی مِ ٍارد هی مٌیذ جغتجَ ا اًجبم گیزد :

 .ًوبییذ ٍارد قغوت ایي در را خَد ّبیٍاصُ

:Without the words مزد خَاّیذ حذف جغتجَی خَد اس را ٍاصُ آى ٍاقغ در قغوت، ایي در ٍاصُ یل مزدى ٍارد ثب. 

Where the title contains :اًجبم هذارك در ػٌَاى ٍاصُ آى جغتجَی فقظ قغوت، ایي در ٍاصُ یل مزدى ٍارد ثب 

 .هیشَد

Where the author/ editor is :ِایي در را ٍی ًبم جغتجَ مٌیذ، را خبطی ٍیزاعتبر یب ًَیغٌذُ یل هیخَاّیذ چٌبًچ 

 .ًوبییذ ٍارد قغوت

:Show documents published قغوت هیتَاى جغتجَی خَد را در ثبسُ سهبًی خبص ، هحذٍد مزد.در ایي 



 

 
 پظ اس اًجبم جغتجَ،طفحِ ًتبیج جغتجَ ًوبیش دادُ هی شَد .

Include Preview-only content َثذٍى تَجِ ثِ دعتزعی عبسهبى  : در طَرت تیل داشتي ایي گشیٌِ ًتبیج جغتج

 ثبسیبثی هی شَد مِ ثب تَجِ ثِ دعتزعی یل عبسهبى تؼزیف شذُ اعت.ثبسیبثی هیشَد ثب لغَ ایي گشیٌِ فقظ ًتبیجی 

 



 

 openرمَردّبی ثبسیبثی شذُ ای مِ ػالهت قفل دارًذ، قبثل دعتزط ًیغتٌذ ٍ فقظ چنیذُ آى را هیتَاى دیذ. رمَردّبی 

access)را ثب اًتخبة گشیٌِ  )دعتزعی رایگبىdownload pdf  .هیتَاى هتي مبهل هقبلِ را داًلَد مزد 

 

 
 

ٍ.... ٍجَد دارد مِ ثب اًتخبة ّز مذام هیتَاى  content type  ،disciplineّبیی هبًٌذ در عوت چپ طفحِ ًوبیش گشیٌِ

 جغتجَ را هحذٍدتز مزد.

content type .هیتَاى ًَع هذرك اػن اس متبة، هقبلِ ٍ ... را هشخض مزد: 

Disciplineٍsubdiscipline .هَضَػبت را هیتَاى هحذٍد مزد: 

Language  :اًتخبة مزدسثبى هذرك  هیتَاى. 



 

 

ّبی ًتیجِ ّب ثِ تزتیت ارتجبط ثیشتز هقبلِ ثب ملیذ ٍاصُ هزتت هی شًَذٍ ثب اًتخبة گشیٌِ relevanceی ثب اًتخبة گشیٌِ

newest first   ٍ oldest first .ثز اعبط جذیذ ٍ قذیوی ثَدى ًتبیج هزتت هیشَد 

 



 

 ٍ ًَیغٌذُ هغئَل را دیذ. شذُ؛ هیتَاى هشخظبت ًَیغٌذگبى ، پغت النتزًٍینیدر هقبلِ ثبسیبثی view articleثب اًتخبة 

 

 

 



 : springer عضویت در 

 . شَیذ springerٍ ػضَرا ٍارد ًوبییذ خَاعتِ شذُ را اًتخبة مٌیذ ٍ عپظ اعالػبت loginاگز ػضَ ًیغتیذ 

 

 

 



Springer alert  ثب ػضَیت در.شوب را اس پیشزفت ّبی هَجَد هغلغ هی عبسد Springer Alerts اعالع اس هحتَای ،

ثِ آدرط   springer alertثزای ٍرٍد ثِ   .ّبی آیٌذُ ٍ پیشٌْبدات ٍیضُ را ثِ سٍدی دریبفت مٌیذهجلِ، اًتشبر متبة

springer.com/alert .هزاجؼِ فزهبییذ 

 

 

 :springerارسال مقاله به مجالت 

هیتَاى توبم شوبرُ ّبی هجلِ را ثِ  Browse volumes& issuessهجلِ هَرد ًظز را اًتخبة ًوَدُ ، ثب اًتخبة گشیٌِ

 هیتَاى دیذ.( را impact factor.در عوت راعت طفحِ ضزیت تبثیز هجلِ) هشبّذُ مزدتزتیت عبل ٍ هبُ 

گذارد ٍ ثِ ػٌَاى شبخظی  درٍاقغ هیشاى تأثیزی اعت مِ یل هقبلِ ثز هقبالت ثؼذی هی Impact Factor ضزیت تأثیز یب

صٍرًبل ّبیی مِ دارای ضزیت تبثیز ثبالیی  .دّذ موّی اعت مِ هیشاى ارجبع )رفزًظ دّی( ثِ هقبالت یل صٍرًبل را ًشبى هی

 .اس ضزیت تبثیز پبییٌی ثزخَردارًذ اس اّویت ثبالیی ثزخَردارًذ ّغتٌذ ًغجت ثِ صٍرًبل ّبیی مِ

 



 

 

 

 

manuscript submission  ٌِرا اًتخبة مزدُ گشیregister now  را ملیل مزدُ ٍ فزم ثجت ًبم را تنویل مٌیذ.ثؼذ اس

 رهش ػجَر ثِ ایویلتبى ارعبل هیگزدد.تنویل فزم 

 هیتَاًیذ هقبلِ خَد را ثِ هجلِ ارعبل ًوبییذ.ثب ٍارد مزدى ًبم مبرثزی ٍرهش ػجَر 

 



 

 

 


