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.١ SpringerLink: يمعرف 

SpringerLink  ه، يـ  علـوم پا   يهـا نهي اطالعات در زم   ي جستجو يهاطين مح يشرفته تر ي از پ
ن يـ ا.  اسـت يکـ ي مي باشـد کـه شـامل ژورنـال و کتـاب الکترون     ي و پزشک ي مهندس يفن
ع بـزرگ بـوده کـه       ين طـور صـنا    يهـا و همـ    ن در دانشگاه  يده محقق ي از منابع برگز   يکيگاه  يپا

 ســال ســابقه را ١۵٠ش از ي بــا بــSpringer منتــشر شــده توســط يهــاهــا و کتــابژورنــال
 عنـوان  ١۶٠٠ش از ين مجموعه با ب   يدر حال حاضر، ا   . دينماي عرضه م  يکيصورت الکترون به

، کتــب مرجــع و يکــي کتــب الکترونياديــ تعــداد زو) Peer Reviewed(ژورنــال داوري شــده 
ن سراسـر جهـان  قـرار مـي گيـرد و سـاالنه حـدود                 يار محققـ  يو در اخت  ي آرش يهامجموعه
گردد، مجموعه  ي به آن اضافه م    يا دوره يهاد، کتاب مرجع و کتاب    ي عنوان کتاب جد   ٣٠٠٠

به هـر دو قالـب   ن ناشر بزرگ بوده و   ي ا يه کتب چاپ  ي شامل کل  Springer يکيکتب الکترون 
PDF   و HTML  هـم  ين امکان جستجو در مـتن کتـاب و جـستجو          يگردد، همچن ي عرضه م -

را يـ ن است زيده محققيط برگزي مح SpringerLink .ها وجود داردن کتب و ژورناليزمان در ب
ار اسـتفاده کننـدگان   يـ از را در اختيـ  اطالعات مورد نياستفاده از آن آسان بوده و به سادگ 

  .ددهيقرار م

بخش   :SpringerLinkگاه ي پاي اصليها ٢.

ن يشرفته، جــستجو در عنــاويــ و پي مقــدماتيگــاه امکــان اســتفاده از جــستجوين پايــدر ا
ت وجـود دارد کـه      يق عضو ي از طر  ي رسان يگاه و استفاده از خدمات آگاه     ين پا يمحصوالت ا 

  .م پرداختيح آنها خواهيب به توضيبه ترت

.٣  :(Register in SpringerLink)گاه ي در پاتيعضو 

د از امکـان  يـ توانيم) My menu (يل شخصيک پروفايجاد ي و اSpringerLinkت در يبا عضو
د يـ تواني مـ My menuدر . دييـ استفاده نما) Alert (ي رسانيجه جستجو و آگاهيره نتيذخ
ــا را ) Order history( خــود يخچــه جــستجويو تار) Marked items(ج انتخــاب شــده ينت

 Saved( خــود يجـه جــستجو يره نتيــ و ذخalert اســتفاده از يمــا بـرا د، اييــمـشاهده نما 
items (د با يباuser name و passwordقـت  يدر حق. ديستم وارد شوي خود به سregister 

  . مورد عالقه شما را فراهم مي آندي موضوعينه هايت در زميريامكان مد

 ١



  

  

 ير بـرا يـ صفحه ز. ديک کني کلLog inنه ي گزيد بر رويا عضو شدهSpringerLinkاگر قبال در 
 خـود را وارد  Password  وUsername خواسـته شـده   يدر قسمت هـا . شوديشما باز م

شما را به خاطر بسپارد Password  وUsernameوتر يد کامپيخواهي آه ميد، در صورتيکن
ک يـ  کل Log inنه ي گزين صورت تنها بر روير اي را عالمت دار و در غRemember meنه يگز
 از Log in و بخش دوم مربوط بـه  يت انفرادي بعد از عضوLog inبخش اول مربوط به . ديکن
ت يــ اســت کــه شــما در آن مــشغول بــه فعاليا مؤســسهPassword و Usernameق يــطر

  . ار شما قرار داده استيد و آن را در اختيهست
  

  

  

 ٢



د و هنـوز    يد هست يک کاربر جد  يچنانچه شما     :SpringerLinkگاه  يت در پا  يعضونحوه  
 را Register Individualنـه  يسـپس گز . ديک کني کلRegisterنه ي گزيد بر رويعضو نشده ا

بعـد از وارد کـردن اطالعـات       . ش داده شـود   ي شـما نمـا    يت بـرا  يد تـا فـرم عـضو      يانتخاب کن 
د شـود   ييـ ت شما تأ  ياگر عضو . دييک نما ي کل Register يل فرم، بر رو   يخواسته شده و تکم   

ستم يـ ق آن وارد سيـ د از طريـ  کـه با Username همراه بـا  Registration is completeام يپ
 بـه شـما اختـصاص داده     SpringerLink شـما کـه انتـشارات    ييد و شـماره شناسـا  يشو

  .شوديش داده مياست، نما

  

  

  

د از يـ توانيد مـ ي وارد شـو Log in خـود از قـسمت   Password و Usernameبـا اسـتفاده از   
ــ اســتفاده نماSave Item و My Menuامکانــات  ــ آMy Menuدر قــسمت . ديي  يتم هــاي

Marked Items ،Alerts و Order History گـر در  ي ديهـا د که در بخشيکني را مشاهده م
  . داده خواهد شديحاتيرابطه با انها توض

۴  (Alert):  ي رسانيآگاه .

د و مانند ي شو)Log in(ستم وارد ي خود به سPassword و User nameت، با يپس از عضو
 خود يد موضوع جستجويتوانيم. دييگاه استفاده نماي پاي امکانات جستجويقبل از تمام  

د تا مقاله مورد نظرتـان را در  ييفزاي بitems  Savedستي به لCreate labelرا با استفاده از 
د، در سـمت راسـت      يک کن ي مقاله مورد نظر خود کل     ين شکل که رو   يد به ا  ييره نما يآن ذخ 
در . ش داده شـود ير نمـا يـ د تـا صـفحه ز  يي را انتخاب نماAdd to saved itemsنه يحه گزصف
ک يـ ا در يـ د و بـا نـام مـورد نظـر و     يجد Label کيتوان مقاله مورد نظر را در ين صفحه ميا

Labelدييره نمايد، ذخيره نموده ايد و مقاالت مشابه را در آن ذخيجاد کرده اي که قبال ا.  
 اطـالع دوسـتان خـود  بـه          يد مقاله مـورد نظـر خـود را بـرا          يتوانين صفحه شما م   يدر هم 
  . ديي آنها ارسال نماemailآدرس 
ا يـ ذف  موضوع انتخـاب شـده خـود را حـ    Label Managementق يد از طريتوانين ميهمچن

  .دير دهيي خود را تغLabelد و نام يش کنيرايو

 ٣



  

  

Search:  ۵ جستجو .

  :  منابع موجود در آن پرداختيتوان به جستجويگاه به دو شکل مين پايدر ا
 Find content byد واژه مورد نظـر را  در بخـش   يکل ). Quick Search(  ع ي سريجستجو

keywordبولي موجـود در  يد ازعملگرهاينتواين مرحله شما ميدر ا. ديي وارد نما Query 
Builderدي خود استفاده کني جهت محدود کردن جستجو .  

    :عملگرها
• AND:آيــد و هــر وقــت بــين دو کليــد واژه در عبــارت  ي ترکيــب دو مفهــوم مــي بــرا

کنـد کـه هـر دو کليـد واژه را بـا هـم               ي مـ  ي را بازياب  يجستجو قرار گيرد، رکوردهاي   
ــ ، بــا اdebate AND pregnancy: ماننــد. داشــته باشــد ن کــار دامنــه جــستجو ي

  .شوديمحدودتر م
• OR: ي را بازيـاب يرود و رکوردهـاي ي مـشابه بـه کـار مـ    ي ترکيب کليد واژه ها    ي برا 

 cancer ORماننـد  . کند که يک يـا هـر دو کليـد واژه را در خـود داشـته باشـند      يم
neoplasmشوديتر معي، در واقع دامنه جستجو وس.  

• NOT: رود و هر وقت بـين      ي جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار م           يا بر
کنـد کـه کليـد واژه اول را داشـته     ي مي را بازيابيرد، رکوردهاييدو کليد واژه قرار گ   

 ، neoplasm AND NOT childماننـد  . د کليـد واژه دوم را نداشـته باشـ   يولـ د باش
  .کندين مورد هم دامنه جستجو را محدودتر ميا

 يبا اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليد واژه يا کليد واژه ها ، کليه کلمه هـاي                  *: •
. شـوند ي مـ  ي با کليد واژه مربوطه دارنـد بازيـاب        ي ريشه يکسان  يکه از لحاظ امالي   

ــال ــستجو : مثـ ــا جـ ــد واژه يبـ ــات econom* کليـ  و economics ،economy کلمـ
economical شوندو غيره بازيابي مي .  

-، تمـام شـكل    به پايان کليد واژه يا کليد واژه هـا        ها  با اضافه کردن اين کاراکتر     :** •
کلمـات     sink**بـا جـستجوي   : مثـال . شـوند هـاي آن آلمـه بازيـابي        مـي    

 sink ،sinking ، sank وsunkکندي مي را بازياب .  

 ٤



 شـود و يـا    ي جـستجو اسـتفاده مـ      يزمان بـرا   که از چند عملگر هم     ي در موارد  (): •
 نتيجه جستجويتان اهميت داشـته باشـد از   يمقدم و موخر بودن اين عملگرها برا     

  . شوديپرانتز استفاده م
 زماني آه بخواهيد يك عبـارت دقيقـا جـستجو شـود از ايـن عملگـر اسـتفاده                    " ": •

 .آنيدمي
سنده، يـ ده، نـام نو   يـ تـوان عنـوان مقالـه، چک      ي مـ  :ياستفاده از عالئم اختـصار     •

ISSN  ،ISBN   ا  ي وDOI     ي با اضافه کردن عالمت اختصار     ي را هم به صورت اختصاص 
 .آن در کادر جستجو کرد

 

  

  

و ) يانتخــاب موضــوع (Subject collectionنــه يع بــا انتخــاب انتخــاب گزيدر جــستجو ســر 
Content type) دي خود را محدود کنيد جستجويتوانيم)  نوع منابع.  

Subject Collectionي، علـوم رفتـار  ياتيـ  و حيستيـ علـوم ز ، ي و طراحـ ي شامل معمار ،
ست يـ  و علـوم ز    ين شناسـ  يوتر، زمـ  ي و علـوم مـواد، علـوم کـامپ         يميتجارت و اقتـصاد،ش   

ک يزي، ف يات و آمار، پزشک   ياضي و حقوق، ر   يانسان_ ي، علوم اجتماع  ي، مهندس يطيمح
  .باشدي مي و طراحياوتر حرفهيونجوم و کامپ

 Content Typeن بخـش از يا(ات ي شامل نشر Springer   عنـوان  ٩٠٠ش از ي مـتن کامـل بـ 
ل نموده و در مجموعه     ي تبد يکيک و شماره اول آن به صورت الکترون       يژورنال خود را از جلد      

Journals  و آثار و کتب مرجع ، و        يا دوره يها، کتاب ها، مجموعه کتاب    .)دي نما ي عرضه م 
ــا: Protocols(پروتکــل هــا  ج ي نتــاين منبــع حــاويتــر بــه عنــوان بــزرگين بانــک اطالعــاتي

-ي شـود، مـ    ي شـده انـد شـناخته مـ        يني از قبل بازب   يشگاه ها که همگ   ي آزما يقاتيتحق
  .باشد
ک دسـته  يـ ا تنهـا در  ي و Allنه ي با انتخاب گز SpringerLinkتوان در تمام محصوالت     يپس م 

  . از محصوالت آن مانند مجالت جستجو کرد
  

 ٥



  

۶  : شرفتهي پيجستجو .

  :ينه هايکه شامل گز. ديشويشرفته مي پي وارد جستجوMore optionsنه يبا انتخاب گز
• All text: کنديد واژه مورد نظر شما را در تمام متن جستجو ميکل.  
• Title:    ا کتـاب هـا را   يـ ن مقـاالت  يد و عنـاو يـ  از آن را وارد کن يا بخش ي عنوان مقاله

  .کنديجستجو م
• Summary: جداول ، نمـودار ، منـابع        خالصه مقاله ،  (د واژه را در خالصه متن       ي کل 

  .کنديجستجو م) و مآخذ
• Author:کنديسندگان جستجو مين نويسنده مقاله را در بي نام نو.  
• Editor:   کندي جستجو مشگررايرايونام.  
• ISSN: اتي نشرين المللي باستاندارد شماره.  
• ISBN: کتابين المللي باستاندارد شماره .  
• Digital Object Identifiers) DOI(: مقاالتياختصاص شماره .  
• Dates:خ انتشاري تار.  
• Order by:د کـه  يـ کني مـشخص مـ  يعنـ ي. ج جستجو اسـت ي نتاشينماب ي  ترت

  .ش داده شودي نمايا ترتبب زماني يج شما بر اساس ارتباط موضوعينتا
  
 خود را محـدود  ي جستجوSubject collectionsا ي  وContent type يهانهيد از گزيتوانيم
  .شودي شما آغاز مي جستجوFind دکمه يک بر رويبا کل. د يينما

  

 ٦



 

ش اطالعات در صفحه جستجو بـه دو        ينحوه نما  :جه جستجو ي به صفحه نت   ينگاه .٧
  :صورت

• Expanded view) ر يـ شتر نظيـ  بيج با اطالعـات کتابـشناخت  يش نتاينماAuthors , 
DOI  Text , ISBNو ) رهي و غ  

• Condensed view ) نها با ج تيش نتاينما Authors وText (باشد،يم  
 
• Links: شوند عبارتند ازين صفحه مشاهده مي که در اييهانکيل:  

  ج جستجو،يجهت دانلود نتا

  ،يکيج جستجو به پست الکتروني ارسال نتا
ــ ذخ ــاي ــا اســتفاده از    يره نت ــر ب ــه اگ ــستجو ک  و Usernameج ج

Passwordستم يــ خــود بــه سLog inج در ين نتــايــد اي شــده باشــ
Saved items و در Allشوديره مي ذخ   

 و Really Simple Syndication، کــه مخفــف RSS اســتفاده از 
د بـدون  يـ  جدي خوانـدن خبرهـا  ي است و بـرا    ي رسان ي آگاه ينوع

د يـ  اسـتفاده از آن با     ي شده اسـت و بـرا      يت طراح يمراجعه به سا  
   شما نصب شود يوتر شخصي کامپيخوان برروRSS نرم افزار 
Add to marked items: ک يـ ، با کليست انتخابيدار شده به لافزودن مقاله نشان

 در قـسمت  My Menuنـه مقالـه مـورد نظـر شـما بـه صـورت موقـت در         ين گزي ايبر رو
Marked itemsنه ي گزياگر رو.  شوديره مي ذخMarked itemsد ي توانيد ميک کني کل

 .ديتنها مقاالت انتخاب شده خود را مشاهده کن
Find     :منابع ين تماميد يك واژه در بي کلي  امکان جستجو (Within all content) ا يـ  و

  .(Within these result)ج ي شده جهت محدود کردن نتايابيج بازيان نتايجستجو در م
Start With      :عنوان منابعييج جستجو بر اساس الفبايش نتاي نما .  

Content statues     :آن يکـ ي که شـکل الکترون ي شده به منابعيابيازج بيم نتاي تقس 
رد و در واقـع منـابع در دسـت چـاپ            يـ  گ يار کاربران قرار م   ي آن در اخت   يزود تر از شکل چاپ    

ز منتـشر  ي ني به صورت چاپيکي که عالوه بر شکل الکترونيو منابع) Online First(است 
  ).In Publication(ار کاربران قرار دارد يشده و در اخت

 ٧



:SpringerLink Date       ني معي شده بر اساس محدوده زمانيابيج بازيم نتايتقس.  
Content Type      :شده بر اساس نوع مدرکيابيج بازيم نتاي تقس . 

 Language ,Subject ,Copyright ,Publication ,Authors:ينـه هـا  ين گزي      و همچنـ 
,Editorsکند يحدود مج جستجو را مي که مانند موارد مذکور نتا.  

  

  

-نـه ي باشد، گزي شده مشترک م   يابيج باز يبا در تمام نتا   يعالوه بر موارد ذکر شده که تقر      
شـود کـه مقـاالت    يده مـ يات دين نشري در زمان جستجو در بArticle Category به نام يا

بـر  ...  وOriginal Paper, Research Note, book reviewه را بـه صـورت   يموجو در آن نـشر 
  . کندي ميم بنديس تعداد تقساسا

بـه عنـوان مثـال      .  شـود  ي شما محدود تر مـ     ينه ها جستجو  ين گز يبا انتخاب هر کدام از ا     
ک موضوع محـدود    يا تنها   يسنده، و سال مشخص     يک نو ي خود را به     يد جستجو ي توان يم
 .ديينما

٨  : به متن مقالهينگاه .

تـوان اطالعـات    يقالـه مـ   در صفحه نتيجه جـستجو بـا آليـك آـردن بـر روي لينـك عنـوان م                  
ده و ماخـذ مقالـه مـورد نظـر را مـشاهده کـرد، مـتن آامـل مقالـه بـه                       يـ ، چک يکتابشناخت
د از يـ  توانين بخـش مـ  يـ در ا. و يا هـر دو قابـل بازيـابي اسـت      HTML يا   و PDFفرمتهاي

  :ديير استفاده نماي زينه هايگز
• Add to marked items :      افـزودن مقالـه نـشاندار شـده بـهMarked items در My 

menu.  
• Add to saved items :ست يافزودن مقاله به لSaved items. 
 .ديستي که مشترک نيسفارش مقاله در صورت •
 که مقاله مورد نظر شما در آن چاپ شده است           ياو مجله يامکان جستجو در آرش    •

 . عنوان مجلهيک رويبا کل
شما در آن چاپ شده      که مقاله مورد نظر      يامکان جستجو تنها در همان شماره ا       •

 . Issue يک روياست با کل

 ٨



ن موضـوع را دارنـد بـا        ي کـه همـ    ير مجالتـ  ين سـا  ي در ب  ي موضوع يامکان جستجو  •
 .Subject collection يک رويکل

 

  

  

 وجـود دارد وارد  ي عنـوان مجلـه کـه در اطالعـات کتابـشناخت     يک کـردن رو ين با کل  يهمچن
 را دربـاره مجلـه و موضـوعات خـاص           يالعـات د اط ي توان ينجا م يدر ا . ديشويو مجله م  يآرش
شـود و امکـان جـستجو در هرکـدام وجـود دارد،             ي مـ  ي کـه مجلـه در آنهـا طبقـه بنـد           يتر

ه صفحات است، مثل محدود کردن به       ي موجود هم مانند بق    يهاتيمحدود. ديمشاهده کن 
  .يک طبقه موضوعيا يسنده خاص يک نويا نام يخ يک تاري
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