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تْیِ کٌٌذُ:
کتبثخبًِ داًشکذُ جغشافیب

 Springerیکی اص هؼشٍفتشیي ًبششاى ػلوی ثیي الوللی است کِ داهٌِ فؼبلیت آى دس صهیٌِ ّبی هختلف پضشکی،
ػلَم اجتوبػی ،سیبضی ٍ هٌْذسی گستشدُ است.ایي ًبشش ،کتت آکبدهیك ٍ طٍسًبلّبی تخظظی ػلوی سا هٌتشش هی کٌذ.
هقش اطلی ایي ًبشش دس آلوبى است .اشپشیٌگش ثضسگتشیي ًبشش کتبة دًیب ٍدٍهیي ًبشش ثضسگ هجالت تخظظی دًیب است ٍ
هیدّذ .الصم ثِ رکش است کِ دستشسی ثِ هذاسک اسائِ شذُ تَسظ ایي
هجوَػِ Kluwerسا ًیض ّوشاُ ثب اًتشبسات خَد اسائِ 
ًبشش اص جولِ …  Lecture Notes, Books, Protocol, ReferenceWorks,ثستگی ثِ ًَع خشیذ داًشگبُ ّب ٍ
هَسسبت ػلوی داسد.

ًبهِّب
دس Springerاهکبى جستجَ ٍ هشٍس دس ثیي ثیش اص  8.5هیلیَى سکَسد ػلوی اص قجیل کتبثْب ،هجالت ،تفبّن 
ٍ آثبس هشجغ ٍجَد داسد .دس جذٍل  ،2فشاٍاًی ایي هٌبثغ دس ًیوِ اٍل سبل ً 2015شبى دادُ شذُ است.
جذٍل  .2تؼذاد هٌبثغ هَجَد دس Springer

ثشای دستشسی ٍ جستجَ دس ایي پبیگبُ اعالػبتی ثِ آدسس  http://link.springer.comثشٍیذ.اگش ایي پبیگبُ
تَسظ یك سبصهبى خشیذاسی ًشذُ ثبشذ ،اهکبى جستجَ ٍ دستشسی ثِ چکیذُ ّب ٍجَد داسد ٍلی دستشسی ثِ هتي کبهل
اهکبىپزیش ًوی ثبشذ (ثِ غیش اص ّOpen Accessب).

هذاسک
 ، Open Accessسکَسدّبیی ّستٌذ کِ اهکبى دستشسی آصاد ثِ آًْب ثِ طَست سایگبى ثشای ّوِ ،دس ّوِ جب ٍ دس
ّش صهبًی ٍجَد داسد.

جستجو در Springer
دس طفحِ اٍل ایي پبیگبُ ،اهکبى جستجَی سبدّفشاّن شذُ است .کلیذٍاطُ هَسد ًظش سا ٍاسد کشدُ ٍ جستجَ سا
اداهِ دّیذ.

جستجوی پیشرفته )(Advanced Search

ثب اًتخبة ػالهت * دس کٌبس جؼجِ جستجَ ،هی

تَاى اص طفحِ جستجَی پیششفتِ استفبدُ کشد.

هیشَد.
دقیقتشی فشاّن 
دس طفحِ جستجَی پیششفتِ ،اهکبى جستجَی 

کلیذٍاطُّبی هَسد ًظش

ٍاطُّبی خَد دس ایي قسوت ،توبم هذاسکی کِ
 :with all of the wordsثب ٍاسدکشدى 
هیشًَذ.
دس آى ثبشذ ،ثبصیبثی 
 :with the exact phraseاگش هی خَاّیذ ػیٌبً یك ػجبست سا جستجَ کٌیذ آى ػجبست سا دس ایي قسوت ٍاسد
ًوبییذ.
هیکٌیذ جستجَ
هیخَاّیذ حذاقل ثب یکی اص کلوبتی کِ ٍاسد 
 :With at least one of the wordsچٌبًچِ 
ٍاطُّبی خَد سا دس ایي قسوت ٍاسد ًوبییذ.
اًجبم گیشد ،

 :Without the wordsثب ٍاسد کشدى یك ٍاطُ دس ایي قسوت ،دس ٍاقغ آى ٍاطُ سا اص جستجَی خَد حزف
خَاّیذ کشد.
 :Where the title containsثب ٍاسد کشدى یك ٍاطُ دس ایي قسوت ،فقظ جستجَی آى ٍاطُ دس ػٌَاى
هیشَد.
هذاسک اًجبم 
 :Where the author/ editor isچٌبًچِ هیخَاّیذ یك ًَیسٌذُ یب ٍیشاستبس خبطی سا جستجَ کٌیذً ،بم
ٍی سا دس ایي قسوت ٍاسد ًوبییذ.
 :Show documents publishedثشای هحذٍد کشدى ثبصُ صهبًی جستجَی خَد ،هی تَاى اص ایي قسوت
استفبدُ ًوَد.

ٌّ:Include Preview-only contentگبم جستجَ ،ثِ عَس پیش فشع ایي گضیٌِ اًتخبة شذُ است کِ
ًتبیج سا ثذٍى تَجِ ثِ دستشسی سبصهبًی ًشبى هیدّذ .ثب لغَ ایي گضیٌِ (ثشداشتي ػالهت √) ،فقظ ًتبیجی ثبصیبثی هیشَد
شذُاًذ.
کِ ثب تَجِ ثِ دستشسی یك سبصهبى تؼشیف 
 Browseیامرور منابع :ثشای هشٍس هٌبثغ هٌتشش شذُ تَسظ ایي ًبشش ،دس قسوت ،Browse by Discipline
هیتَاى هحذٍدُ هَضَػی سا ثش اسبس ًیبص خَد اًتخبة ًوَد .ثب اًتخبة ّش یك اص هَضَػبت ،کلیِ هذاسک هشتجظ ثب آى

هیشَد.
هَضَع دس هجوَػِ ً Springerوبیش دادُ 

Browse

دس سوت چپ طفحِ ،دس قسوت  Content Typeهیتَاى ًَع هذسک سا اػن اص کتبة ،هقبلِ ،یب آثبس هشجغ هشخض
ًوَد .سپس ثب اًتخبة  ،Subdiscipline ٍ Disciplineهَضَػبت سا هحذٍدتش ًوَد.
هیکٌذ تب ثتَاى هغبلت یِ کتبة یب هجلِ خبص سا هشٍس کشد.
گضیٌِ  published inایي اهکبى سا فشاّن 
گضیٌِ  ،Languageاهکبى اًتخبة صثبى سا فشاّن هیکٌذ .الجتِ اکثش هغبلت ثِ صثبى اًگلیسی استَلی تؼذادی هجلِ ٍ
هیدّذ.
کتبة ثِ صثبًْبی فشاًسِ ،آلوبًی ،ایتبلیبیی ٍ اسپبًیبیی سا ّن پَشش 

صفحهی نتایج

دس طفحة ًتبیج جستجَ  ،لیست سکَسدّبی ثبصیبثی شذُ ّوشاُ ثب اعالػبت کتبثشٌبختی آى سکَسد سا هشبّذُ هی کٌیذ.
چٌبًچِ ػالهت قفل ( )کٌبس ّش سکَسد ثبشذ ،هتي کبهل هقبلِ دس دستشس ًیست .دس غیش ایي طَست ،ثب اًتخبة گضیٌِ
هیتَاى هتي کبهل هقبلِ سا دسیبفت کشد.دس هَسد گضیٌِ ّ ،Open Accessوبًغَس کِ قجال تَضیح دادُ
 Download PDF
شذ ،اهکبى دستشسی سایگبى ٍجَد داسد.

دس سوت چپ طفحِی ًتبیج ،گضیٌِ ّبیی اص قجیل … ٍcontent type, language, Discipline ,جَد داسد کِ ثب
هیشَد .ثشای هثبل ثب اًتخبة گضیٌِ
اًتخبة ّش کذام اهکبى هحذٍد کشدى ًتیجة جستجَ ثش اسبس گضیٌِ اًتخبة شذُ فشاّن 
 Content typeهی تَاى ًتبیج جستجَ سا ثش اسبس ًَع هذسک اػن اص کتبة ،هجلِ ،پشٍتکل ٍ غیشُ آًبلیض ٍ ًتبیج هَسد ًظش
سا اًتخبة کشد.

دس ثبالی طفحِی ًتبیج ،گضیٌِ Sort Byاهکبى هشتت کشدى ًتبیج سا ثش اسبس ًیبص کبسثشاى فشاّن هیکٌذ .گضیٌِ
هیکٌذً Oldest FirstٍNewest First .یض
ً ،Relevanceتبیج سا ثش اسبس هیضاى استجبط ًتبیج ثب کلیذٍاطُ ٍاسد شذُ هشتت 
هیکٌذ.
ثش اسبس جذیذ ٍ قذین ثَدى ًتبیج ،آًْب سا هشتت 

طفحِی ًتبیج ،ثب اًتخبة گضیٌِ Date Publishedاهکبى هحذٍد کشدى ًتبیج ثِ دست آهذُ دس هحذٍدُ صهبًی

دس
هیشَد.
دلخَاُ فشاّن 

ثب اًتخبة ّش سکَسد ،اعالػبت کتبثشٌبختی آى سکَسد قبثل هشبّذُ است.

دس طَست خشیذ هجوَػِ تَسظ یك هَسسِ ،گضیٌِ  Download PDFقبثل هشبّذُ است کِ اهکبى داًلَد هتي
هیکٌذ.
کبهل هقبلِ سا فشاّن 

ثب اًتخبة یك هقبلِ ،گضیٌِ  ، View Articleهشبّذُ هی شَد کِ اص عشیق آى هی تَاى هشخظبت ًَیسٌذگبى،
آدسس پست الکتشًٍیکی آًْب ٍ ًَیسٌذُ هسئَل سا هشخض ًوَدّ .وچٌیي اهکبى هشبّذُ هتي کبهل هقبلِ ثِ طَست html
فشاّن هی شَد.

دس طَستی کِ ثِ یك هقبلِ دس ایي هجوَػِ استٌبد شذُ ثبشذ دس قسوت  Article Metricsتؼذاد دفؼبت استٌبد
هشبّذُ هی شَد.
دس سوت ساست طفحِ ،گضیٌِ  Export Citationاهکبى اًتقبل سکَسد دس هحیغْبیی هثل Endnote, Bib Tex
Endnote, Reference
ٍ غیشُ سا فشاّن هیکٌذ .ثب اًتقبل سکَسدّب ثِ ًشم افضاسّبی هذیشیت اعالػبت ػلوی اص قجیل
 ... ٍ managerاهکبى سفشًس دّی ثش اسبس فشهتْبی استبًذاسد فشاّن خَاّذ شذ.

(Alertفن آوری ارسال تازه ها)
ثشای استفبدُ اص ایي اهکبى ،ثبیذ دس اشپشیٌگش ثجت ًبم کشد .دس ثبالی طفحِ گضیٌِ  Signup/Log inسا اًتخبة کٌیذ ٍ ثب پش
کشدى فشم ػضَیت ،یك پشٍفبیل شخظی (پشًٍذُ) ثشای خَد ایجبد کٌیذ .دس هشاجؼبت ثؼذی ،ثب ٍاسد کشدى ًبم کبسثشی ٍ سهض
ػجَس خَد اص اهکبًبت اسسبل تبصُ ّب ) (Alertدس ایي هجوَػِ استفبدُ ًوبییذ.

الجتِ تَجِ کٌیذ کِ دس اشپشیٌگش ثشای استفبدُ اص
استفبدُ ًوبییذ.

 Alertثبیذ ثِ آدسس springer.com/alertسفتِ ٍ اص ایي اهکبى

ارسال مقاله به مجالت اشپرینگر
ثشای اسسبل هقبلِ ثِ یکی اص هجالت اشپشیٌگش ،اثتذا هجلِ هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبییذ .ثب اًتخبة ّش ػٌَاى هجلِ ،اعالػبت
کلی اص هجلِ اسائِ هی شَد .ثب اًتخبة گضیٌِ  Read Onlineهی تَاى توبهی شوبسُ ّبی آى هجلِ سا ثِ تشتیت سبل ٍ
جلذ آًْب هشبّذُ کشد.

دس سوت ساست طفحِ IF ،هجلِ (ضشیت تبثیش هجلِ) هشخض است.

دس قسوت  Aims and Scopeاّذاف هجلِ ٍ داهٌِ هَضَػی آى هشخض شذُ است .قجل اص اسسبل هقبلِ خَد ثِ یك
هجلِ ،ایي قسوت سا ثب دقت هغبلؼِ ًوبییذ.
Submit Online
ثشای اسسبل هقبلِ خَد ثِ هجلِ هَسد ًظش ،گضیٌِ  Submit Onlineسا اًتخبة ًوبییذ .دس اٍلیي هشاجؼِ ،گضیٌِ Register
 Nowسا اًتخبة ٍ فشم ثجت ًبم سا تکویل ًوبییذ.ثؼذ اص تکویل اعالػبت ،سهض ػجَسی ثِ آدسس پست الکتشًٍیکی شوب اسسبل
خَاّذ شذ.

ثب ٍاسد کشدى ًبم کبسثشی
).(submit

) ٍ(usernameسهض ػجَس )ٍ (passwordاسد طفحِ شذُ ٍ هقبلِ خَد سا اسسبل ًوبییذ

