
 

 

  

 Springer-Verlag مي باشد، محدوده نشريات اين شرآت شامل مطالبي همچون         يكي ازمشهورترين شرآتهاي انتشارات علمي دنيا 
ستي، رياضـيات،                      علوم شيمي، علوم آامپيوتر، اقتصاد، مهندسي، ين شناسـي، حقـوق، علـوم زي شكي و فيزيـك و  محيط زيست، زم پز

 .ستاره شناسي مي باشد

فزوده Springerنويسندگان آه هـر سـاله بـه تعـداد آنهـا ا شند  آارشناسان بسيار مجربي هستند آه اآثر آنها برندگان جوايز نوبل مي با
 .شود -مي

شتين        )Ferdinand Sauerbruch(، فردينانـد سـاوربروخ     )Robert Koch(دانشمندان، پزشكان و مهندسـاني همچـون رابـرت آـخ       (، آلـبرت اني
Albert Einstein(ورنر فون زيمنس ،)Werner von Siemens(اتو هان  و)Otto Hahn ( آثارشان را درSpringer        آرده انـد شر  -Springer   .منت

Verlag يك ناشر پيشرو در آلمان مي باشد و همچنين يكي از بزرگترين ناشرين دنيا به حساب مي آيد . 

-نشريه آه تمامي آنها به صورت الكترونيكي قابل دسترس مي                  ٢۶٠آتاب جديد و      ١۶٠٠در برلين بيش از       Springer-Verlagشعبه مرآزي    
شرآت بـه ۶٠. بازارهاي عمده شرآت، آشورهاي آلماني زبان، اياالت متحده و آسيا مي باشند           .باشند منتشر مي آند     درصـد انتشـارات 

داراي شرآتهاي Springer-Verlagهمچنين  . شرآت همچنين شعباتي در پاريس، ميالن، هنگ هنگ و هند دارد               .زبان انگليسي مي باشد    
 .انتشاراتي و فني در آلمان، اتريش و سوئيس مي باشد

SpringerLink                 يكي از برجسته ترين سرويس هاي اطالعاتيonline                          شد يا مـي با شكي در دن فني و پز .آتابها و نشريه هاي علمي، 
SpringerLink يك منبع اطالعاتي برگزيده محققين در انجمن ها و موسسات علمي و ساير مراآز علوم پايه مي باشد. 

SpringerLink   نوشتارهاي چاپي و الكترونيكيSpringer-Verlag حال رشدي از ناشران مانند   و همچنين فهرست درUrban and Vogel،
Steinkopff  وBirkhäuser  را به صورت تمام متن)fulltext (ارائه مي نمايد. 

SpringerLink    آه شـامل بيـش از ۵٠٠دسترسي به بيش از ها،  نشريه آامًال ويرايش شده و يك فهرست در حـال رشــد از مجموعـه آتاب
 .فراهم مي نمايد onlineآتاب مي باشد را بصورت  ٢٠٠٠

  

به وارد آــردن            IP Addressبر اساس   Springerبا توجه به اينكه دسترسي به  ست و احتيـاجي  passwordو  user nameها تنظيم شـده ا
مورد عالقـه                                        Springerدر  ) Register(ندارد ولي با عضويت      جاد ليسـتي از نشـريات  ند اي ناتي مان (و و ايجاد يك پروفايل شخصـي از امكا

Favorites(   وTable Of Contents Alert  وKeyword Alert استفاده آنيد.  
  .مي توانيد از اين امكانات استفاده آنيد) Registration(و پر آردن فرم عضويت Homeدر صفحه  Registerبا آليك آردن دآمه 

  

ستجو را مقـاالت                                                   در اين روش      يد فيلـد ج مي توان (آلمه يا عبارت جستجو را در آادر جستجويي آه در باالي صفحه قرار دارد وارد آنيـد، 
Articls(نشريات ،)Publication (و ناشرين)Publisher (تعيين نماييد.  

   

  

  

نگاهي به متن مقاله Springerمعرفي  
 )Browse(مرور Springerعضويت در 
)ALERT(گاهي رسانيآ جستجوي مقدماتي 
عملگرها)Advanced(جستجوي پيشرفته  
)Results(نگاهي به صفحه نتيجه جستجو 

 Springerمعرفي ::

بازگشت به باالي صفحهSpringerعضويت در ::

بازگشت به باالي صفحهجستجوي مقدماتي::

بازگشت به باالي صفحه)Advanced(جستجوي پيشرفته ::
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  .آن مي توانيد جستجوي خود را دقيقتر آنيد  با استفاده از امكانات) Advanced( در جستجوي پيشرفته
  .آليك آنيد Advanced Search بر روي دآمه

  :جستجوي پيشرفته به سه صورت انجام پذير است

   

.1Articles by citation   
  .آن را وارد نماييد ISSNتمام يا قسمتي از نام نشريه و يا   )نشريات( Publicationsدر اين روش جستجو بايد، در آادر

يد       )عنوان مقاله(Article titleدر آادر  خود را وارد آن نام.آليد واژه يا آليد واژه هاي مورد نظر  ساس  مي توانيـد جسـتجو را بـر ا
  .انجام دهيد) Author(نويسنده

  .شماره نشريه و جلد و صفحه و سال انتشار نماييد  در ضمن مي توانيد جستجو خود را محدود به
  .را آليك نماييد Searchسپس دآمه 

   

  
.2 Articles by text  

مـي توانيــد Usingروش جسـتجو در آــادر جســتجو آليــد واژه يــا آليـد واژه هــاي جســتجو را وارد آنيــد از منـوي آشــويي              در ايـن   
حداقل يکـي از واژه هـا       ،) All Words(با همـه واژه هـا      مشخص آنيد آه  و)Exact Phrase(با عيـن عبـارت      ، )Any Words( بـا 
  . انجام شودعملگرهابا استفاده از ) Boolean Search(جستجوي بولين 

له انجـام Full Text (Includes Abstract and Title( با انتخاب يده وعنـوان مقا له و چك آليد واژه هاي شما در متن آامل مقا
  .مي شود
  .آليد واژه هاي شما در چكيده وعنوان مقاله انجام مي شود  Abstract (Includes Title( با انتخاب
.آليد واژه هاي شما در عنوان مقاله جستجو مي شود Titleآليد واژه هاي شما در نام نويسنده و با انتخاب  Authors با انتخاب
  .فقط مقاالت در جستجوي شما بازيابي مي شوند Viewable Articles Onlyبا انتخاب 

خود اسـتفاده Show Advanced Optionsبا آليك آردن دآمه  تر نمـودن جسـتجوي  مي توانيد از امكانات بيشتري براي دقيق 
  .آنيد آه درباره اين امكانات در ذيل توضيح داده مي شود

  .جستجوي شما محدوديت زماني نخواهد داشت Entire Range of Publication Datesبا انتخاب گزينه 
حاظ زمـاني محـدودم Publication Dates Between (month/day/year(   با انتخاب گزينـه  ي توانيـد جسـتجوي خـود را از ل

 . آنيد
  .جستجوي شما در تمام نشريات انجام مي شود All Publicationsبا انتخاب گزينه 
قه خــود         Only (Include as many as desired( با انتخاب گزينـه  شما محـدود بـه آنو انتخـاب نشـريات مـورد عال جسـتجوي 

  .نشريات خواهد شد
تيجه جستجوي شما بر Relevancyنتيجه جستجوي شما بر اساس جديدترين مقاله و با انتخاب گزينه                      Recencyبا انتخاب گزينه        

  .اساس مرتبط ترين مقاله مرتب مي شود
را مشـخص خواهيد در صفحه نتيجه جستجو نمايش داده شـود  تعداد رآوردهايي را آه مي Display:     Hits Per Pageدر آادر 
  .نماييد

  .را آليك نماييد Searchسپس دآمه 
 

١-Articles by citation  ٢- Articles by text ٣-Publications
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.3Publications  

مـي توانيــد Usingدر ايـن روش جســتجو در آـادر جســتجو آليــد واژه يـا آليـد واژه هــاي جســتجو را وارد آنيــد از منـوي آشــويي                       
حداقل يکـي از واژه هـا       ،) All Words(با همه واژه هـا مشخص آنيد آه  بارت      ، )Any Words( بـا  ين ع و )Exact Phrase(بـا ع
  . انجام شودعملگرهابا استفاده از ) Boolean Search(جستجوي بولين 
مي )Title(و عنوان نشريه) Description(جستجو در فيلد توصيف نشريه Includes Title) Description( با انتخاب گزينه انجام 

  .شود
  . مي شودجستجو  نشريهآليد واژه هاي شما در عنوان Title گزينهبا انتخاب 
  .جستجو فقط در نشريات انجام مي شود Viewable Publications Onlyبا انتخاب 

را مشـخص خواهيد در صفحه نتيجه جستجو نمايش داده شـود  تعداد رآوردهايي را آه مي Display:     Hits Per Pageدر آادر 
  .نماييد

  .را آليك نماييد Searchسپس دآمه 
   

  

  

(، نـام نويسـنده   )Publication(فيلدهاي عنوان مقاله و عنـوان نشـريه    Articles by citationدر صفحه نتيجه جستجو به روش 
Authors( نــام ناشــر ،)Publisher(   مــيزان ارتبــاط ،)Relevancy (وRecency      و قطعــه اي منتخــب از مقالــه)Excerpt( بازيابــي

بازگشت به باالي صفحهنگاهي به صفحه نتيجه جستجو::
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  .خواهند شد
 مورد نظرآليد واژه هاي search within resultsبراي اينكه آليد واژه هاي ديگري را به جستجوي اوليه خود اضافه آنيد در آادر 

  .را وارد آنيد و جستجو آنيد
  .فقط مقاالت انتخاب شده خود را مالحظه خواهيد نمود Filter Selected Itemsبا انتخاب مقاالت مورد نظر و آليك آردن دآمه 

،)Publisher(نـام ناشــر  ،)Publication(فيلدهاي عنوان مقاله و عنوان نشـريه   Articles by textدر صفحه نتيجه جستجو به روش 
  .بازيابي خواهند شد) Authors( نام نويسندهو) Issue(شماره نشريه

يك) Publisher(فيلدهاي عنوان نشريه و نام ناشر          Publicationsدر صفحه نتيجه جستجو به روش             آه بـا آل بازيابي خواهند شد 
  .ليست شماره هاي منتشره شده آن نشريه را خواهيد ديدآردن روي نام نشريه 

  

  .در صفحه نتيجه جستجو با آليك آردن بر روي لينك عنوان مقاله، اطالعات بيشتري در ارتباط با مقاله را خواهيد ديد

  . در آنار مقاله يا نشريه به منزله اين است آه دانشگاه تهران اشتراك آن را داردوجود تصوير
  .قابل بازيابي استو يا هر دو   HTMLيا   و PDFهايفرمت مقاله بهآامل متن 

 . مشاهده خواهيد نمود PDFمتن آامل مقاله را به فرمت  Entire documentبا آليك آردن دآمه 
  .و به صورت صفحه به صفحه مشاهده خواهيد نمود PDFمتن مقاله را به فرمت   One page at a timeبا آليك آردن دآمه 
  .مشاهده خواهيد نمود HTMLمتن آامل مقاله را به فرمت  Open Full Textبا آليك آردن دآمه 

بهآيكن مشاهده مي آنيد بر روي       PDFبراي ذخيره آردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت            يد و در صـورتي آـه متـن مقالـه را   آليك آن
آنگاه مسـيرو  Web Page, HTML onlyرا  save as typeو را انتخاب آنيد و   Save Asمشاهده مي آنيد از منوي فايل گزينه  HTMLصورت

  .ذخيره سازي را مشخص آنيد
له را بـهآيكن مشاهده مي آنيد بر روي      PDFاگر مقاله را به صورت          براي چاپ آردن متن مقاله       آليك آنيد و در صــورتي آـه متـن مقا

  .آليك آنيد  print بر روي دآمه مشاهده مي آنيد  HTMLصورت
  .آنيد e-mailمي توانيد متن مقاله را به آدرس الكترونيكي خود 

   
  

ساس موضـوع        :ب) Browse Publications(مرور نشريات: الف  وجود دارد Springerدر  )Browse(مرورسه روش براي  بر ا Browse(مرور 
by Online Libraries (مرور ناشرين: ج)Browse Publishers() در صفحهHome  دارد اين سه لينك در دسترس شما قرار(.  

  )Browse Publications(مرور نشريات: الف
   

ليست نشريات را خواهيد ديد، با انتخاب نشريه مورد نظر خود شماره  Browse Publications با آليك آردن بر روي لينك
آه فرمـت الكترونيكـي نشـريه در          Online Firstو جلدهاي منتشر شده نشريه را مالحظه مي نماييد منظور از  اين است 
  .دسترس مي باشد ولي به صورت چاپي منتشر نشده است

ظر خـود در آـادر جسـتجوي            مورد ن ستجوي شـما      Quick Searchامكان جستجو نيز وجود دارد با وارد آردن آليد واژه  ، ج
  .محدود به اين نشريه خواهد شد

 وجود دارد آه بـا آليـك آـردن دآمـه               اضافه آنيد  )Favorites(امكان اينكه اين نشريه را به ليست نشريات مورد عالقه خود                
Add  ليست اضافه مي شود و با انتخاب            به آنEdit                    امكان ايجاد تغيير در آن ليست وجود دارد با انتخاب دآمـهFavorites 

الزم به ذآر است آه براي اسـتفاده از             . در باالي صفحه ليست نشريات و نشرياتي آه انتخاب آرده ايد مالحظه مي نماييد                   
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name اين امكان بايد با 

شماره جديـدي از                Enableنيز وجود دارد با آليك آردن دآمـه   Table Of Contents Alert   امكان ايجاد به محـض اينكـه 
هد شـد و ايـن                 e-mailشـما   نشريه به فرمت الكترونيكي در دسترس قرار گيرد به آدرس پست الكترونيكـي                  سال خوا -eار

mail          آگـاهي رسـاني     نشريه مي باشد آه در قسـمت     اين  حاوي ليست مقاالت منتشر شده در شماره جديد)ALERT(  در
ين امكـان بايـد بـا                     .رابطه با آن توضيحات بيشتري داده شده است آه بـراي اسـتفاده از ا آر اسـت  و  user name الزم به ذ

password  خود به سيستمlog in  آنيد . 

  )Browse by Online Libraries(مرور بر اساس موضوع:ب
   

ضوعي          Browse by Online Librariesبا آليك آردن بر روي لينك  ندي مو را خواهيـد ديـد و بـا      Springerليست طبقـه ب
آردن بـر روي                   نشرياتي آه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند               انتخاب موضوع مورد نظر خود ليست           يك  را ببينيد و با آل

  .نام نشريه ليست شماره هاي منتشره شده آن نشريه را خواهيد ديد
ظر خـود در آـادر جسـتجوي            مورد ن ستجوي شـما      Quick Searchامكان جستجو نيز وجود دارد با وارد آردن آليد واژه  ، ج

  .محدود به اين نشريه خواهد شد
جاد      اضافه آنيد )Favorites(امكان اينكه اين نشريه را به ليست نشريات مورد عالقه خود  Table Of Contents  و نـيز اي

Alert        آگاهي رساني  قسمتنيز وجود دارد آه در)ALERT(       الزم به ذآر است آه براي استفاده از           .توضيح داده شده است
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name اين امكان بايد با 

 وجود دارد آه بـا آليـك آـردن دآمـه               اضافه آنيد  )Favorites(امكان اينكه اين نشريه را به ليست نشريات مورد عالقه خود                
Add  ليست اضافه مي شود و با انتخاب            به آنEdit                    امكان ايجاد تغيير در آن ليست وجود دارد با انتخاب دآمـهFavorites 

بازگشت به باالي صفحهنگاهي به متن مقاله::

بازگشت به باالي صفحه)Browse(مرور::
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الزم به ذآر است آه براي اسـتفاده از             . در باالي صفحه ليست نشريات و نشرياتي آه انتخاب آرده ايد مالحظه مي نماييد                   
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name اين امكان بايد با 

   
  )Browse Publishers(مرور ناشرين: ج
   

ليست ناشرين را خواهيد ديد با آليك آردن روي نام ناشر مورد نظر خود  Browse Publishersبا آليك آردن بر روي لينك 
هاي منتشـره شـده آن نشـريه را                          ليست نشريات آن ناشر را خواهيد ديد و با               آليك آردن بر روي نام نشريه ليست شماره 

  .خواهيد ديد
ظر خـود در آـادر جسـتجوي            مورد ن ستجوي شـما      Quick Searchامكان جستجو نيز وجود دارد با وارد آردن آليد واژه  ، ج

  .محدود به اين نشريه خواهد شد
جاد      اضافه آنيد )Favorites(امكان اينكه اين نشريه را به ليست نشريات مورد عالقه خود  Table Of Contents  و نـيز اي

Alert        آگاهي رساني  قسمتنيز وجود دارد آه در)ALERT(       الزم به ذآر است آه براي استفاده از           .توضيح داده شده است
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name اين امكان بايد با 

 وجود دارد آه بـا آليـك آـردن دآمـه               اضافه آنيد  )Favorites(امكان اينكه اين نشريه را به ليست نشريات مورد عالقه خود                
Add  ليست اضافه مي شود و با انتخاب            به آنEdit                    امكان ايجاد تغيير در آن ليست وجود دارد با انتخاب دآمـهFavorites 

الزم به ذآر است آه براي اسـتفاده از             . در باالي صفحه ليست نشريات و نشرياتي آه انتخاب آرده ايد مالحظه مي نماييد                   
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name اين امكان بايد با 

   

  
  

  .در اختيار شما قرار مي گيرد Keyword Alertو  Table Of Contents Alertدو امكان ايجاد   ALERTبا انتخاب دآمه 
 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name الزم به ذآر است آه براي استفاده از اين امكان بايد با 

   

.1Table Of Contents Alert:  با آليك آردن دآمهTable Of Contents Alerting   و انتخابPublications  ليست نشريات را
به محض اينكه شماره جديدي از نشريه به فرمـت الكترونيكـي در Okآليك دآمه    خواهيد ديد و با انتخاب نشريات مورد نظر خود و              
شده در e-mailارسال خواهد شد و اين        e-mailشما  دسترس قرار گيرد به آدرس پست الكترونيكي             حاوي ليست مقاالت منتشر 

  .نشريه مي باشد اين شماره جديد 
خود Springerابتدا ليست طبقه بندي موضوعي        Subjectsدآمه   با انتخاب    ظر  را مالحظه خواهيد آرد و با انتخاب موضوع مـورد ن
 . مالحظه خواهيد نمود بقيه مراحل مانند قبل مي باشدنشرياتي آه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند ليست 

شديد بـه شـما loginباشد و زماني آه     Textو يا    HTMLشما    e-mail  مشخص مي آنيد آه فرمت     Propertiesبا انتخاب دآمه      
  .ارسال شود e-mailاطالع داده شود يا با 

.2Keyword Alert :با آليك آردن دآمه Keyword Alert  و انتخاب سربرگSearches   ليست  Keyword Alert آه ايجـاد هـايي 
مي توانيد Addآنها نيز وجود دارد و با آليك آردن دآمه                ) Delete(و حذف    )Edit(امكان ايجاد تغيير       آرده ايد را مي بينيد آه امكان           

بازگشت به باالي صفحه)ALERT(گاهي رسانيآ::
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Keyword Alert آادر جسـتجو و اسـتفاده ازتعريف آنيد آه براي رسيدن به اين منظور  جديد يد واژه هـاي خـود در  با وارد آردن آل
شما در Finishو آليك آردن دآمه       Okساير امكانات آن و آليك آردن دآمه             به محض اينكه مقاله جديدي در ارتباط با جسـتجوي 

  ليست اين مقـاالت همـراه بـا        حاوي  e-mailو اين     ارسال خواهد شد    e-mailشما  به آدرس پست الكترونيكي      دسترس قرار گيرد  
  .اطالعات آتابشناختي آن مي باشد

شد و زمـاني آـه          Textو يـا    HTMLشما     e-mail  مشخص مي آنيد آه فرمت        Propertiesبا انتخاب سربرگ        شـديد بـه  loginبا
  .ارسال شود e-mailشما اطالع داده شود يا با 

   

  

  

AND:  هر دو می کنـد کـه  برای ترکيب دو مفهوم می آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، رکوردهايی را بازيابی 
 .کليد واژه را با هم داشته باشد

OR:   شته برای ترکيب کليد يد واژه را در خـود دا واژه های مشابه به کار می رود و رکوردهايی را بازيابی می کند که که يک يـا هـر دو کل
 .باشد

AND NOT:                 به کـار رود، رکوردهـايی بی برای جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار می رود و هر وقت بيـن دو کليـد واژه  را بازيا
 .د ولی کليد واژه دوم را نداشته باشدمی کند که کليد واژه اول را داشته باش

NEAR:  هر دو که  برای ترکيب دو مفهوم می آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، رکوردهايی را بازيابی می کند 
 .و به ترتيب نزديكي اين آليد واژه ها به هم آنها را مرتب مي نمايدکليد واژه را با هم داشته باشد 

طه  * : با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليد واژه يا کليد واژه ها ، کليه کلمه هايی که از لحاظ اماليی ريشه يکسانی با کليـد واژه مربو
 .دارند بازيابی می شوند 

  .و غيره بازيابي مي شوند economicalو  economics، economy کلمات econom*با جستجوی کليد واژه  :مثال
  .، تمام شكل هاي آن آلمه بازيابي مي شوند به پايان کليد واژه يا کليد واژه هاهابا اضافه کردن اين کاراکتر :**
 . را بازيابی می کند sunkو sink، sinking، sank  کلمات   sink**با جستجوي آليد واژه  :مثال
در مواردی که از چند عملگر همزمان برای جستجو استفاده می شود و يا مقدم و موخر بودن اين عملگرهـا بـرای نتيجـه جسـتجويتان ():

 . اهميت داشته باشد استفاده می شود
  .زماني آه بخواهيد يك عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي آنيد :" "

  

بازگشت به باالي صفحهعملگرها::

بازگشت به باالي صفحهبستن صفحه

Address: Informatics  Center, University of Tehran   No.286, Keshavarz Blvd.  Tehran, Iran   
cdt@ut.ac.irmail:-E(+9821) 88965781  Fax:  (+9821) 88953871  Phone: 
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