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 نحوه جستجو و دریافت مقاالت

 مقاالت از رایگان به توانید می باشد، می سیویلیکا عضو حاضر حال در شما، اشتغال یا تحصیل محل صورتیکه در

لیست مراکز عضو را میتوانید با  و برای مشاهده متن کامل مقاالت نیازی به عضویت ندارید. نمایید استفاده

 مالحظه بفرمایید. اینجاکلیک بر روی 

 دارد. وجود عضو مراکز کاربران دسترسی برای روش دو

 مرکز IP اساس بر دسترسی .1

 به صورت شناسه کاربری دسترسی .2

 IP اساس بر دسترسی

 رتصو به (www.CIVILICA.com) سیویلیکا به ورود با باشد، سیویلیکا IP عضو شما مرکز که صورتی در

 (1)تصویر شماره . شود می درج صفحات باالی در( موسسه یا کتابخانه عنوان) مرکز نام خودکار

 

 1تصویر شماره 

 

https://help.civilica.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86:%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%B9%D8%B6%D9%88
https://help.civilica.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86:%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%B9%D8%B6%D9%88
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ارد جود دبرای جستجوی مقاله مورد نظر خود میتوانید از کادر جستجوی ساده که در قسمت باالی سایت و

ر ید )تصویکلید کن جستجوی پیشرفتهتر روی دکمه تر و سریعاستفاده کنید و یا اینکه برای دریافت نتایج دقیق

 (2شماره 

 

 2 شماره ریتصو

ده و رد کرتوانید در آن واباشد که عبارت مورد نظر خود را میصفحه جستجوی ساده فقط شامل یک فیلد می

در صورت ه )مقالسرفصل  و نیز عنوان مقاله کلید جستجو را فشار دهید. کلمه یا کلمات وارد شده در داخل

 نایج نشادر نت بودن( جستجو خواهد شد. باید دقت کنید که تمام کلمات ترکیبی با کلمه وارد شده نیزموجود 

  .توانید به صورت فارسی و یا التین کلمه مورد نظرتان را جستجو کنیدشود. شما میداده می

ا لیدی و یکمات ه، کلدر جستجوی پیشرفته شما میتوانید جستجوی خود را در فیلدهای نام نویسنده، عنوان مقال

مایید. نحدود مخالصه مقاله انجام دهید. همچنین میتوانید نتایج جستجو را به مقاالت کنفرانس یا ژورنال 

م زمان انجا(. به صورت پیش فرض جستجوی مقاالت در مقاالت کنفرانس و ژورنال به طور هم3)تصویر شماره 

 میگیرد.
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 3 شماره ریتصو

 "ISIت جستجوی مقاال"و  "جستجوی مقاالت فارسی"االت میتوانید از دو منوی همچنین برای جستجوی مق

 (4)تصویر شماره  نیز استفاده کنید.

 

 4تصویر شماره 
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را در کادر  مقاله DOIمیتوانید عبارتهای مورد نظر خود و یا کد  ISIبرای جستجوی مقاالت انگلیسی زبان 

نابع مر بین سالهای مشخصی یا دجستجو وارد کنید و چنانچه تمایل دارید جستجوی عبارت مورد نظر شما در 

 خاصی صورت گیرد؛ میتوانید با محدود کردن نتایج جستجو این کار را انجام دهید.

 

 5تصویر شماره 

و  "نلیوت"، "تونلها" ،"تونل"ترکیبات کلمه تونل از جمله را وارد کنید نتایج شامل تمام  "تونل"مثال: اگر کلمه 

 "عین عبارت"نهگزی است، شده وارد عبارت عین شامل فقط که ایبه منظور دست یابی به نتیجه .... خواهد بود

  .را باید فعال کنید

ت مشخص مقاال توانید مجموعه مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایید تا جستجو فقط در بیندر قسمت پایین می

  .شده انجام پذیرد
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 6تصویر شماره 

ش است ل نمایدهد که کدام نتایج در حاابتدا تعداد نتایج جستجو مشخص گردیده و نشان می  در صفحه نتایج

نتایج باید از  نتیجه است که برای دیده ادامه 10)از شماره چند تا چند(. هر صفحه نتیجه نشان دهنده فقط 

 (.6ه یید )تصویر شماررا انتخاب نما " نتایج بعدی" پایین صفحه شماره صفحات و یا گزینه

 ین ترتیبا. به پس از انجام جستجو میتوانید مقاله مورد نظر خود را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید

 وارد صفحه نمایش اطالعات مقاله میشوید. 
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 7تصویر شماره 

 نمایش شما ایبر” (اعضا ویژه) مقاله فایل/اصل دریافت“ عنوان با بلوکی خرید، بخش بر در این قسمت عالوه

 ارسال شما یلایم آدرس به مقاله اصل دریافت لینک حاوی ایمیلی مجاز، ایمیل آدرس درج با که شود می داده

 (7)تصویر شماره  .شودمی

ه شردن دکمفطه و رید میتوانید با درج آدرس ایمیل در کادر مربواچنانچه تمایل به دریافت متن کامل مقاله د

شما  اله برایایل مقتوجه داشته باشید که ف ایمیل خود دریافت نمایید. دریافت مقاله لینک دانلود مقاله را در

 پس این الزم استتمام متن مقاله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.بنابر PDFشود بلکه لینک دانلود یارسال نم

 فایل دریافت به اقدام و نموده مراجعه خود ایمیل به بالفاصله خود، ایمیل آدرس درج و مقاله هر درخواست از

 .نمایید

 :مهم نکات

 شما یمیلا آدرس به مقاله دریافت لینک که چرا باشید، داشته را دقت نهایت ایمیل آدرس درج در .1

 ایمیل درسآ. داشت نخواهید را ایمیل دریافت امکان ایمیل، اشتباه درج صورت در و شود می ارسال

 .باشد می www فاقد

 .شود می دریافت خطا پیغام صورت این غیر در پذیرد صورت مرکز همان IP از باید فایل دانلود .2
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 این در. باشد شده منتقل شما پستی صندوق Spam یا Bulk فولدر به شده ارسال ایمیل است ممکن .3

 .نمایید باز را مقاله لینک سپس و نموده منتقل Inbox به را ایمیل ابتدا حالت

 کننده ریافتد مجاز ایمیل آدرسهای نیز و مقاالت تعداد نظر از را خاصی دسترسی شرایط مختلف مراکز .4

-می داده نمایش مقاله خالصه زیر ایجداگانه باکس در معموال محدودیتها این. نمایند می اعمال مقاله

 یک است نممک مثال برای. باشد می مجاز ایمیل آدرسهای و مقاله دریافت مجاز تعداد شامل و شود

 سایر و اشدب نموده محدود کاربران دانشگاهی ایمیل آدرس به فقط را مقاالت دریافت دانشگاهی مرکز

 .نباشند مقاالت دریافت به مجاز … و یاهو مانند ایمیلها

 به نسبت یشتریب مقاالت دریافت به نیاز دالیلی به بنا کاربر که است مواردی برای مقاله خرید قسمت .5

 .باشد داشته شده تعریف مجاز سقف

 یا لذا باشید هشد سیویلیکا سایت وارد مرکز های IP از که است امکانپذیر زمانی IP عضویت از استفاده .6

 در مرکز که اطیارتب کانالهای طریق از اینکه یا و شوید سیویلیکا وارد سازمان/دانشگاه محل از باید

 آن مجاز کاربر انعنو به تا نمایید استفاده( دانشگاه سرور به VPN اتصال مانند) داده قرار شما اختیار

 .شوید شناخته مرکز

 ذخیره و( ونلوددا) دریافت به نسبت و نموده مراجعه خود ایمیل به بالفاصله فایل، هر درخواست از پس .7

 این غیر در ذیردپ صورت مرکز همان های IP از باید فایل دریافت. نمایید اقدام خود رایانه روی بر فایل

 شود می داده نمایش خطا پیغام صورت

 شناسه کاربری دسترسی به صورت 
. باشد می راهمف مرکز کتابخانه در دسترسی و نشده تعریف IP صورت به مقاالت به دسترسی مراکز، از برخی در

 کارشناس از را ازنی مورد مقاالت و نموده مراجعه کتابخانه محل به باید مقاالت از استفاده برای روش این در

 و باشد هنمود تعیین مقاالت دریافت برای را مسئولی شما سازمان است ممکن. نمایید درخواست کتابخانه

 دریافت به تعدادی ه،کتابخان های رایانه از اینکه یا و گیرند قرار شما اختیار در و دریافت ایشان توسط مقاالت

 .باشد یافته اختصاص سیویلیکا از مقاله

 


