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 <<طریقِ اتصبل ٍ استفبدُ>>

 ٍارد شَیذ. UniDomain.daneshlink.irاز طریق پبیگبُ ٍ ایجَکْب دسترسی آًالیي ثِ هقبالت جْت 

ٍارد قسوت ثجت ًبم کبرثراى داًشگبّی شذُ ٍ پس از آى داهیي سبیت داًشگبّتبى را اًتخبة ٍ پس از تکویل اطالعبت در صَرتی کِ 

 ایویل داًشگبّی ٍارد ًوَدُ لیٌک فعبلسبزی ثِ ایویلتبى ارسبل هیگردد ٍ در غیر ایي صَرت ثبیذ تَسط هسئَل کتبثخبًِ تبییذ شَیذ

یب غیر داًشگبّی اتصبل پس از ثجت ًبم ثب ایویل داًشگبّی  

یب ایویل غیر  )ّوبى ایویل داًشگبّیتبى کِ لیٌک ارسبلی ثِ ایویلتبى را فعبل کردیذ اتصبل تَسط ًبم کبرثری کِ تعریف کردیذ جْت

 ٍارد شَیذ از قسوت ٍرٍد  (داًشگبّی کِ تَسط هسئَل کتبثخبًِ فعبل گردیذُ است

 IPاتصبل از طریق 

 .احتیبج ثِ ثجت ًبم ًذاریذداًشگبُ ٍارد شَیذ ٍ  IPثبیذ ثب اتصبل  جْت

 

 

هقبلِ از طریق پٌجرُ جست ٍ جَی صفحِ اٍل هطبثق تصَیر زیر هقبلِ خَد را  DOIجست ٍ جَ ثر اسبس کلولت کلیذی، عٌَاى ٍ یب 

هقبلِ را  PDFٍ در صَرتی کِ لیٌک هقبلِ را ٍارد کردیذ هستقیوبً  جست ٍ جَ ًوبییذ ٍ ثب کلیک رٍی داًلَد هقبلِ دریبفت ًوبییذ

 :دریبفت ًوبییذ یب ثِ صفحِ هقبلِ ثب اهکبى داًلَد ٍارد شَیذ

 

:پبیگبّْبی پبیگبُ اطالعبتی از جولِ 052 ثِآًالیي  دسترسی  

ISI Web of Knowledge, Scopus, MathSciNet, ScienceDirect, Springer Link, Wiley, ACS, Emerald, Taylor and 

Francis, IOP Science, ACM, ICE Virtual Library, ASCE, Brill Online, Springer Protoclos, Nature, Oxford 

Bibliographies, Oxford Handbooks Online, Oxford Reference, Oxford African American Studies Cente, ASME, 

Palgrave Macmillan, ISI-Journal Citation Reports (JCR), .. 
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  :ّر پبیگبُ کبفیست رٍی آیکي یب ًبم آى کلیک کٌیذثرای استفبدُ از 

 هطبثق تصبٍیر زیر عول ًوبییذ: Science Directثِ عٌَ.اى هثبل ثرای استفبدُ از پبیگبُ 
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کلیک ًوبییذ ٍ ًیبزی ًیست صفحِ هقبلِ را ثبز  PDFتَجِ ًوبییذ جْت داًلَد از ایي پبیگبُ پس از جست ٍ جَ در ّویي قسوت رٍی ***

 ***ًوبییذ.

هستقیوب ٍارد پبیگبُ شذُ ٍ ثب جست ٍ جَی سٌذ هَرد  سسپی لَگَ کلیک کردُ، ثر رٍاثتذا  Springerثرای استفبدُ از پبیگبُ  ثعذی ثِ عٌَ.اى هثبل

 ًظر آًرا داًلَد هیٌوبییذ.
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 :صفحِ داًلَد از طریق زیر ٍارد هی شَیذ ارجبع ثِاستفبدُ از افسًٍِ، پرٍکسی ٍ جْت 

 

 

 ---------------------افسًٍِ---------------------

 

دیذیذ  DOI اثتذا افسًٍِ زیر را داًلَد کردُ ٍ پس از ًصت ٍ ریست شذى هرٍرگر فبیرفکس لَگَی جغذ ثبالی صفحِ ظبّر هی گردد ّر کجبیی کِ

 ٌک داًلَد هقبلِ شَدرٍی لَگَی جغذ کلیک کردُ تب ًجذیل ثِ لی

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/daneshlink1/ 

 

ى جغذ:َقجل از کلیک کردى رٍی آیک  

 

 

 

 

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/daneshlink1/
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 پس از کلیک کردى ثر رٍی آیکَى ثبالی صفحِ:

 

 ---------------------پرٍکسی---------------------

 

دُ از ثرای استفبدُ از پرٍکسی اثتذا در هرٍر گر هراحل زیر را طی کردُ ٍ پس از تٌظین پرٍکسی هستقیوبً ٍارد ّر پبیگبّی شَیذ ٍ پس از استفب

 کٌیذ  No Proxy پبیگبّْبی علوی

 ٍارد شذُثِ عٌَاى هثبل در هرٍرگر فبیرفبکس از هسیر زیر 

 

tools/option/advanced/setting/ Automatic proxy configuration URL 

 

 پرٍکسی زیر را درج ثفرهبییذ ٍ تبییذ ًوبییذ

http://proxy.daneshlink.ir:0202/proxy.pac?222< 

 بییذدر صَرتی کِ فرهت فبیل پی دی اف ًجَد آى را ثب ًرم افسارّبی ثبز کردى پی دی اف ثبز ٍ هطبلعِ ًو

 

 :ثرخی از پبیگبّْبی قبثل دسترسی

 

http://onlinelibrary.wiley.com 

http://link.springer.com 

http://emeraldinsight.com 

http://www.ams.org/mathscinet 

http://tandfonline.com 

http://ascelibrary.org 



Unidomain.daneshlink.ir  راهنمای پایگاه دانش لینک

 

 6  

 

http://booksandjournals.brillonline.com 

http://dl.acm.org 

http://www.nature.com 

http://oxfordjournals.org 

http://online.sagepub.com 

http://scitation.aip.org 

http://www.oxfordscholarship.com 

http://projecteuclid.org 

http://journals.asm.org 

http://asmedigitalcollection.asme.org 

 

 

 

 

 

 

  :ٍجَد دارد ٍ اکثر پبیگبّْبی دیجیتبل هقبلِ را تحت پَشش قرار هی دّذ DOIتَسط  هقبالتقبثلیت دریبفت  در ایي حبلت( 0شوبرُ-هقبالت

ScienceDirect, Springer, Wiley, ACS,  Taylor & Francis, IEEE, Sage, … 

 آى را درخَاست ًوبییذ ٍ در ایویل خَد داًلَد ًوبییذ.درخَاست هقبلِ در صَرتی کِ هقبالت شوب از قسوت آًالیي قبثل دریبفت ًجَد از طریق 

 

سٌذ  0،222،222ثب کبهلتریي دسترسی ثِ هقبالت، ایجَکْب، پبیبى ًبهِ ّب ٍ استبًذاردّبی التیي دًیب ثب  دسترسی ثِ پبیگبُ داًش لیٌک

 آفالیي ٍ هیلیًَْب دسترسی آًالیي

ثب جستجَی یکجب در یک کتبثخبًِ دیجیتبل ر ثرای اٍلیي ثبایجَک التیي  0،022،222ًسدیک ثِ ّوراُ دسترسی ثِ توبم ایجَکْبی دًیب   

, EBL  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Ebsco  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Ebrary  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

 ثِ فَل دسترسی, Science Direct  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Springer Link  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

, ACS  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Taylor and Francis  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Wiley  پبیگبُ ایجَکْبی

, RSC  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Jstor  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Emerald  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

, Oxsford  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, CRC  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, IEEE  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

, Harvard  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Cabi  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Brill  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

 ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, SPIE  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Palgrave Macmillan  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی

 ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, ASME  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, ASTM  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, SAE  پبیگبُ

 دسترسی, Muse  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, De Gruyter  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, McGraw-Hill  پبیگبُ

 ثقیِ ثِ فَل دسترسی ٍ, , Cambridge  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل دسترسی, Bloomsbury Collection  پبیگبُ ایجَکْبی ثِ فَل
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  پبیگبُ ّبی ًبهِ پبیبى ثِ فَل دسترسی, آزهبیشگبّی ٍ ًظبهی ٍ صٌعتی استبًذاردّبی توبم تقریجب ثِ فَل دسترسی, ایجَک ّبی  پبیگبُ

ProQuest Dissertations & Theses ,ثریتبًیب ٍ چیي دکتری ّْبی ًبم پبیبى ثِ دسترسی 

جست ٍ جَ را اًجبم دادُ ٍ پس از آى رٍی  IPثرای دریبفت ایجَک، پبیبى ًبهِ ٍ استبًذارد کبفیست پس از ٍرٍد ثب ًبم کبرثری یب 

 درخَاست داًلَد کلیک کردُ ٍ سٌذ هَرد ًظر ثِ ایویل کبرثری شوب ارسبل هیگردد.

 جْت ارسبل ثْتر شوب هیتَاًیذ پس از ٍرٍد دٍثبرُ رٍی ٍرٍد کلیک ًوبییذ ٍ در قسوت ثجت ایویل ایویل دیگری ٍارد ًوبییذ.

ٍ پس از ثبز داًلَد کلیک ًوبییذ  درخَاست یب داًلَدرٍی دکوِ جْت داًلَد ایجَک، پبیبى ًبهِ ٍ استبًذاردپس از جستجَ فقط کبفیست 

 تب لیٌک داًلَد ثِ ایویلتبى ارسبل گردد.شذى پٌجرُ ایویل خَد را ٍارد ًوبییذ 

 

از پٌل درخَاست درخَاست ثفرهبییذیجَک هَرد ًظر در لیست ًیست در صَرتی کِ ا  


