
 به نام خدا

فایل راهنما جهت آشنایی کاربران  این    
گرامی با پایگاه اطالعاتی 

Springerlink  و نحوه جستجوی
 اطالعات در آن تهیه شده است

 



URLبرای استفاده از این پایگاه آدرس زیر را در 

 :وارد نماییدخود 
  http://link.springer.com

http://www.modares.ac.ir/library/ere/oid


 پوشش موضوعی
 Architecture & Design 

 Astronomy 

 Biomedical Sciences 

 Business & Management 

 Chemistry 

 Computer Science 

 Earth Sciences & Geography 

 Economics 

 Education & Language 

 Energy 

 Engineering 

 Environmental Sciences 

 Food Science & Nutrition 

 Law 

 Life Sciences 

 Materials 

 Mathematics 

 Medicine 

 Philosophy 

 Physics 

 Psychology 

 Public Health 

 Social Sciences 

 Statistics 

مجله است  2935پایگاه اطالعاتی اشپرینگر شامل 
 عنوان دارای دسترسی متن کامل هستند 2298و 

http://link.springer.com/search?facet-discipline="Architecture+&+Design"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Astronomy"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Biomedical+Sciences"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Business+&+Management"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Chemistry"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Computer+Science"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Earth+Sciences+&+Geography"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Economics"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Education+&+Language"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Energy"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Engineering"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Environmental+Sciences"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Food+Science+&+Nutrition"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Law"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Life+Sciences"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Materials"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Mathematics"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Medicine"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Philosophy"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Physics"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Psychology"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Public+Health"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Social+Sciences"
http://link.springer.com/search?facet-discipline="Statistics"


 صفحه خانگی

آخرین 
مقاالت  
دیده شده

جدیدترین 
کتابها و 
مجالت



 ویژه های مجالت و کتابها



( عنوان 60در حال حاضر )برخی از کتابهای اشپرینگر دارای دسترسی آزاد هستند 
 و متن کامل آنها قابل دانلود است



جستجوی 
پیشرفته

نمایش 
 همه منابع  
Springer 

در صورتی که مایل 
هستید صرفاً مقاالت  
دارای متن کامل را 

این گزینه نمایش دهد، 
 کنیدغیر فعال را 

 جستجوی ساده



 نمونه جستجو و نتایج

مشاهده  
همه نتایج

مشاهده  
نتایج قابل  

دسترس

محدود کردن 
نوع نتایج از نظر 

مدرک، موضوع 
اصلی، موضوع 
...فرعی، مجله و 

تعداد نتایج



 انتخاب عنوان مورد نظر و مشاهده چکیده

متن کامل

ارسال به نرم 
افزارهای مدیریت



جهت تخصصی شدن نتایج می توانید در صفحه نتایج کلی یکی از
 موضوعات تخصصی را انتخاب نمایید



عناوینی که 
عالمت قفل 

دارند دسترسی 
فقط به چکیده 

وجود دارد 



مشاهده مجالت

انتخاب موضوع



تعداد کل نتایج

 تعداد مجالت



برای مشاهده مجالت 
قابل دسترس، این گزینه 

 را غیرفعال نمایید

انتخاب مجله 
مورد نظر



درج شماره مورد نظر یا 
مشاهده سالها و شماره های  

 موجود

امکان جستجو در مجله 
 انتخاب شده

دسترسی به 
متن کامل



انتخاب شماره 
 مورد نظر

مشاهده یا دانلود  
 مقاله  



موفق باشید


