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Springer  یکی اص هؼشٍف تشیي ًاضشاى ػلوی تیي الوللی است کِ داهٌِ ی فؼالیت آى دس صهیٌِ ّای هختلف پضضکی، ػلَم

اجتواػی، سیاضی ٍ هٌْذسی گستشدُ است. ایي ًاضش کتة آکادهیک ٍ طٍسًال ّای تخصصی ػلوی سا هٌتطش هی کٌذ ٍ  تیص 

داسا هی تاضذ؛ اهکاى جستجَ ٍ استفادُ اص ایي هجوَػِ دس ایي پایگاُ  کتاب سا دس هجوَػِ ی خَد 022222هجلِ ٍ  0322اص 

 تشای هشاجؼیي تؼثیِ ضذُ است. هقش اصلی ایي ًاضش دس آلواى است.

اگش ایي پایگاُ تَسط یک ساصهاى خشیذاسی ًطذُ تاضذ، اهکاى جستجَ ٍ دستشسی تِ چکیذُ ّا ٍجَد داسدٍلی دستشسی تِ 

 ًوی تاضذ.هتي کاهل هذاسک اهکاى پزیش 

 

 Springerثبت نام در 

 سا اًتخاب ًوائیذ. Login / Registerاٍل پایگاُ گضیٌِ  ی تا ٍسٍد تِ صفحِ

 

 



 

 ضوا قادس تِ استفادُ اص اهکاًات صیش خَاّیذ تَد: Springerتا ػضَیت دس پایگاُ 

 هذیشیت دادُ ّای خَد اص قثیل ایویل یا آدسس پستی 

 اص خثشًاهِ اسپشیٌگش ایجاد تغییش دس اًتخاب خَد سا 

 حفظ  کلوات کلیذی دس جستجَّای قثلی 

  ٍ اگش ضوا ٍاجذ ضشایط تخفیف تاضیذ  سفاسش کتاب ّا تِ صَست  آًالیي.ثثت ًام تشای هشٍس یا تشسسی کتة آًالیي

 تِ ػٌَاى یک ًَیسٌذُ اسپشیٌگش، آًْا تِ طَس خَدکاس ایي هسالِ سا اػوال خَاٌّذ کشد.

 ایي پایگاُ حتوا دس ایي قسوت ثثت ًام ًوایٌذ. تْیٌِ اصی تِ کاستشاى تَصیِ هی ضَد تشای استفادُ 

 

 جستجوانواع 

Quick search :دس ایي دس صفحِ اٍل ایي پایگاُ اهکاى جستجَی سشیغ فشاّن گشدیذُ ٍ  یا جستجوی سریع

  قسوت کلوِ یا ػثاست جستجَ ٍاسد هی گشدد.

 

 اهکاى هحذٍد کشدى جستجَ دس فیلذّای هختلف ٍجَد ًذاسد.دس ایي قسوت  :نکته

 

دس غیش  دسصَستی کِ تخَاّیذ ٍاطُ ّا الضاها دس کٌاس یکذیگش جستجَ ضًَذ تایذ آًْا سا دس داخل گیَهِ یا کشٍضِ قشاس دّیذ.

 دس ًتیجِ جستجَ سکَسدّای تیطتشی تاصیاتی خَاّذ ضذ.ایٌصَست 

 

 



 

 Health economics :مثال

 

 

 "Health economics": مثال

 

 



 

 کاّص یافتِ است. 44444تِ  005153جستجَ اص ی کٌیذ ًتیجِ  ّوچٌاى کِ هطاّذُ هی

Advanced search :جستجَی سادُ ٍاسد صفحِ  جلَیدس قسوت  چشخ دًذُتا اًتخاب  یا جستجوی پیشرفته

 اصلی جستجَ خَاّیذ ضذ.ی 

 

 

ضوي  ؛جستجَ قاتلیت اًجام خَاّذ داضت ISBN/ISSN ،Title ،Author/Editor ٍSeriesٍاسد ًوَدى دس ایي صفحِ تا 

 :پیطشفتِجستجَی صیش دس فیلذّای ایٌکِ تا اًتخاب 

 

 Content Type: ًَع هٌثغ هَسد ًظش 

 Limit search to one or more topics: صهیٌِ ی هَضَػی هَسد ًظش 

 Publication Date: تارخ انتشار 

Language: زبان مورد نظر 

 سیضش ًتایج جستجَی کارب افضایص هی یاتذ.هحذٍدتش ٍ دقیق تش خَاّذ تَد ٍ جستجَ  ًتایج

هٌاتغ چاپی، هجالت، هٌاتغ سشی کتاب، هٌاتغ الکتشًٍیک، کتاب، ضوا دس ایي پایگاُ اهکاى جستجَ دس اًَاع هٌاتغ اص قثیل 

 داضت. آًالیي، هٌاتغ هشجغ، کتة دسسی ٍ صفحات ٍب سا خَاّیذ

 

 



 

 هثال تشای جستجَی کتاب:

 

 



 

 ًتیجِ ی جستجَ:

 

 

تا کلیک کشدى تش سٍی ػکس کتاب ٍاسد  اطالػات کتاب هَسد جستجَ اسائِ هی گشدد. ،چٌاًچِ هی تیٌیذ دس صفحِ ی ًتایج

هٌذسجات، کتة هؼشفی اجوالی دس قالة ٍیذیَ، فْشست صفحِ ای هی ضَیذ کِ اطالػات کاهلی دس هَسد کتاب، ًَیسٌذُ، 

 هشتثط ٍ تَصیِ ضذُ اص طشف پایگاُ تِ ضوا، اطالػات کتاتطٌاختی، خشیذ کتاب ٍ... دس آى ٍجَد داسد.

 

 

 



 

 هثال تشای جستجَی هجلِ: 

 فشهت، ػٌَاى ٍ صهیٌِ ی هَضَػی هَسد ًظش سا اًتخاب هیکٌین

 

 

 

 

 



 

 سد ًظش ٍاسد صفحِ ی تؼذی هی ضَیناًتخاب هجلِ ی هَهَسد هجلِ دس ًتیجِ جستجَ تاصیاتی ضذُ ٍ تا 9دس صفحِ ی تؼذی 

 

 

)دستشسی آصاد( دس پایگاُ قشاس دادُ ضذُ ٍ دس ًتیجِ هی تَاى تِ ساحتی تِ هحتَای آى  Open Accessایي هجلِ صَست 

 دستشسی پیذا کشد. تا کلیک کشدى سٍی دایشُ قشهض سًگ اهکاى هطاّذُ ی هحتَا تشای ضوا ٍجَد خَاّذ داضت.

 



 

 

 

ٍ ّوچٌیي اهکاى دستشسی تِ هجوَػِ ی هقاالت ایي هجلِ  Articlesٍ کلیک کشدى تش سٍی  تا ٍسٍد تِ صفحِ ی تؼذی

دس هجلِ  ISSNٍ ًیض ضواسُ ی آخشیي هقاالت چاج ضذُ دس ایي هجلِ  هجلِ ٍاّذاف ٍ چطن اًذاصّای اطالػات کلی دس هَسد 

  اختیاس ضوا قشاس خَاّذ گشفت.



 

تشای ضوا فشاّن هی  RSSیا  Alertدس صفحِ ی ًتایج اهکاى دستیاتی تِ ضواسُ ّای گزضتِ ی هجلِ ٍ استفادُ اص سیستن 

 تاضذ.

 صَست هی گیشد.  FullTextیا PDFدسیافت هقاالت دس قالة 

 



 

 Springerامکانات موجود در پایگاه 

Springer Shop 

)الثتِ دس صَست اهکاى خشیذ ایٌتشًتی خشیذ الکتشًٍیک ی ٍسٍد تِ صفحِ  ٍ Springer Shopتا کلیک تش سٍی گضیٌِ ی 

قاتلیت جستجَی کتاب هَسد ًظش دس  الثتِ ایي کاس تِ دلیل ٍجَد کِخَاّذ داضت داضتي کاست اػتثاسی( تشای ضوا ٍجَد 

تیطتشی تشای ضوا تا سَْلت  Choose disciplineقسوت تاالی صفحِ ٍ ًیض اًتخاب صهیٌِ ی هَضَػی هَسد ًظش دس 

 اهکاى پزیش هی تاضذ.

ٍ هجوَػِ ی هَضَػی اسپشیٌگش دس ایي  پیطٌْادی تِ ضوا، آخشیي کتة چاج ضذُ، پشفشٍضتشیي هجالتّوچٌیي کتة 

 صفحِ گٌجاًذُ ضذُ است.

 

 صفحِ ی خشیذ الکتشًٍیک:

 



 

Read and buy 

کتاب دس فشٍضگاُ   052،445پایگاُ هطالؼِ ًوائیذ، ّوچٌیي  ایي هیلیَى هذسک ػلوی سا دس 52ضوا هی تَاًیذ تیص اص 

تا ّش دستگاُ کتاب ّای الکتشًٍیکی ٍ ًیض اسپشیٌگش تا حول ٍ ًقل سایگاى دس سشاسش جْاى تشای ًسخِ ّای چاپی آهذُ است، 

 قاتلیت خَاًذُ ضذى داسًذ.

 اس هیگیشًذ.دس ایي قسوت اص پایگاُ کتاب ّا تِ صَست هَضَػی دس دستشس هشاجؼیي قش 

 

 

 

 

 

 


