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  Springer دامىٍ مٍ است المللی تیه علمی واشران معريفتریه از ینی  
  ي ریاضی اجتماعی، علًم پسشنی، مختلف َاي زمیىٍ در آن فعالیت

   .است گستردٌ مُىذسی

مىذ می مىتشر را علمی تخصصی شيروالُاي ي آمادمیل متة واشر، ایه. 
 .است آلمان در واشر ایه اصلی مقر

 تسره واشر ديمیه ي دویا متاب واشران تسرگتریه زمرٌ در اشپریىگر  
  اوتشارات تا َمراٌ ویس را Kluwerمجمًعٍ ي است دویا تخصصی مجالت

   .دَذ می ارائٍ خًد

از واشر ایه تًسط شذٌ ارائٍ مذارك تٍ دسترسی مٍ است رمر تٍ الزم  
 Lecture Notes, Books, Protocol, Referenceجملٍ

Works دارد علمی مًسسات ي داوشگاَُا خریذ وًع تٍ تستگی. 



*Providing researchers with access to millions of scientific 
documents from journals, books, series, protocols and reference 
works.  

*  

*Total resources now:12,566,628 resources  

*Articles:6605057 

*Chapters book: 4307014 

*Conference paperes:1065686 

*Reference work entries:535248 

*Protocles: 53595 

*Videos: 28 
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جستجْ ّ هزّر اهکاى 
 12در بیي بیش اس 

هیلیْى رکْرد ػلوی اس 
، هجالتقبیل کتابِا، 

ّ آثار تفاُوٌاهَ ُا 
 .هزجغ ّجْد دارد



ّرّد بَ ّب سایت کتابخاًَ دیجیتال داًشگاٍ علْم *
 پسشکی تربت حیذریَ
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 اهکاى پایگاٍ، ایي اّل صفحَ در :سادٍ جستجْی
 را ًظز هْرد کلیذّاژٍ .است شذٍ فزاُن سادٍ جستجْي

 .دُیذ اداهَ را جستجْ ّ کزدٍ ّارد



 





*with all of the words: قسوت، ایي در خْد ُاي ّاژٍ ّاردکزدى 
  باسیابی باشذ، آى در ًظز هْرد ُاي کلیذّاژٍ کَ هذارکی توام
 .شًْذ هی

*:with the exact phraseجستجْ را ػبارت یک ػیٌا   هیخْاُیذ اگز 
 .کٌیذ ّارد قسوت ایي در را ػبارت آى کٌیذ

*:Without the wordsّاقغ در قسوت، ایي در ّاژٍ یک کزدى ّارد با 
 .کزد خْاُیذ حذف خْد جستجْي اس را ّاژٍ آى

*:Where the title contains قسوت، ایي در ّاژٍ یک کزدى ّارد با 
 .هیشْد اًجام هذارك ػٌْاى در ّاژٍ آى جستجْي فقط

*:Where the author/ editor is ّیزاستار یا ًْیسٌذٍ یک جستجْی 
 خاص

*:Show documents publishedجستجْ سهاًی باسٍ کزدى هحذّد. 

*:Include Preview-only contentپیش طْر بَ جستجْ، ٌُگام 
 بَ تْجَ بذّى را ًتایج کَ است شذٍ اًتخاب گشیٌَ ایي فزض

 بزداشتي) گشیٌَ ایي لغْ با .هیذُذ ًشاى ساسهاًی دستزسی
 دستزسی بَ تْجَ با کَ هیشْد باسیابی ًتایجی ،فقط(√ ػالهت

 .اًذ شذٍ تؼزیف ساسهاى یک

 



 Browse by ،قسوت در ًاشر، ایي تْسط شذٍ هٌتشر هٌابع هرّر براي*

Disciplineبا .ًوْد اًتخاب خْد ًیاز اساش بر را هْضْعی هحذّدٍ تْاى هی 
  هجوْعَ در هْضْع آى با هرتبط هذارك کلیَ هْضْعات، از یک ُر اًتخاب

 .شذ خْاُذ دادٍ ًوایش اشپریٌگر



 content قسمت در*

type  نوع توان می 
 .نمود مشخص را مذرک

  و discipline انتخاب با*
subdiscipline 

 کرد تر محذود را موضوعات



*



لیست رکْردُاي بازیابی شذٍ ُوراٍ با اطالعات 
 کتابشٌاختی آى رکْرد

دسترسی 
 آزاد










