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اند. اعضای رفتهدر پورتالی قرار گ سسه به صورت مدونؤهای طرف قرارداد مها، کلیه پایگاهبه منظور سهولت دسترسی به آدرس اینترنتی پایگاه

و با کلیک بر روی عناوین هر یک ، مطابق ذیل خدمات آنالینبه آدرس پورتال سسه ؤهای اختصاصی مIPبا ورود از طریق توانند، سسه میؤم

 دسترسی تمام متن پیدا کنند. هاها به منابع موجود در آناز پایگاه

 

 http://online.semantak.ir : خدمات آنالین آدرس پورتال
 http://online.semantak.com آدرس جایگزین دوم آنالین:

 

 
 پورتال خدمات آنالین سمنتاک - 1 شکل

سسه طرف قرارداد وی تشخیص ؤکاربر، م IPمواجه خواهند شد، که بر اساس  1 شکلای مشابه فوق با صفحهکاربران با ورود به آدرس اینترنتی 

 سسه خود دسترسی خواهند داشت. ؤهای تعریف شده مربوط به مداده شده و به لیست پایگاه

http://online.semantak.ir/
http://online.semantak.com/
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ای هتوان با ورود لینک یک مقاله که در یکی از پایگاهقرار گرفته است که به کمک آن می ezSearchدر باالی صفحه ابزار جستجوی جامع 

، DOI کان جستجوی. همچنین اممشاهده نموددسترسی سمنتاک مقاله را با اعمال باشد مستقیم به آن پایگاه وارد شد و لیست آنالین می

مام ت توان برای مشاهده به صورت آنالین و یا سفارشو یا عنوان مقاله قرار داده شده است که از نتایج به دست آمده می کلیدواژه، نویسنده

 در سامانه تحویل مدرک استفاده نمود. متن

وجود  (Contact) ین پشتیاانی و ارسال تیکت پشتیاانیابزار چت آنال پروفایل )سامانه آفالین تحویل مدرک( در گوشه راست و پایین صفحه

توان مراتب را به پشتیاان گزارش داد. کاربران به هنگام ارسال تیکت ها میدارد که در صورت وجود هرگونه اشکال و پرسش درباره دسترسی

 .(2)شکل  ارسال شودبایست آدرس ایمیل صحیحی را وارد نمایند تا پاسخ تیکت به آن برای دریافت پاسخ می

 
 ارتااط با پشتیاان سامانه - 2شکل 

 

کاربران پس از ورود به پورتال خدمات آنالین با کلیک بر روی هر یک از لوگوهای انتشارات مد نظر، به صفحه انتشارات مربوطه منتقل شده 

با  ScienceDirectنوان مثال پس از کلیک بر روی لوگوی توانند به جستجو و دانلود مقاالت و منابع مورد نیاز بپردازند. به عو در آن می

 مواجه خواهند شد. 3شکل  ای مشابهصفحه

 باشد.پایگاه های تحت پوشش دانشگاه شامل موارد جدول ذیل می

 موضوع نام پایگاه ردیف

1 ACS انجمن شیمی آمریکا 

2 AIP انستیتو فیزیک آمریکا 

3 AMS MathSciNet  آمریکاانجمن ریاضیات 

4 APA Psycnet انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا 

5 APS انجمن فیزیک آمریکا 

6 ASABE انجمن کشاورزی و مهندسین بیولوژی آمریکا 

7 ASCE انجمن مهندسان عمران آمریکا 

8 ASME انجمن مهندسان مکانیک آمریکا 

9 ASTM مجموعه استانداردها و مجالت انجمن استاندارد آمریکا 
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11 BioOne انتشارات مقاالت بیولوژی و جانورشناسی 

11 CAB Direct المللی کشاورزی و علوم زیستیمقاالت مرکز بین 

12 Cambridge انتشارات دانشگاه کماریج 

13 EBSCO Host های پایگاه گنجینه مجموعهEBSCO 

14 Emerald انتشارات امرالد 

15 ESI سنجیعلم 

16 HeinOnline انتشارات مقاالت حقوقی 

17 Human Kinetics و مربیگری ورزشی دنیمقاالت حوزه علوم تندرستی، تربیت ب 

18 IEEEXplore مهندسی برق 

19 ISI پایگاه جستجوی عمومی علوم 

21 JCR علم سنجی 

21 INFORMS انجمن تحقیق در عملیات و علوم مدیریت 

22 IOP science انستیتو فیزیک انگلیس 

23 JSTOR  پایگاه انتشارات و گنجینه مقاالتJSTOR 

24 Lyell Collection پایگاه منابع و مقاالت زمین شناسی 

25 Oxford Journals انتشارات دانشگاه آکسفورد 

26 OSA انجمن پرتو و فوتونیک 

27 Nature مجموعه علوم مهندسی و علوم طایعی 

28 Project Muse  هنری دانشگاه جان هاپکینز _وبگاه انتشارات مجالت ادبی 

29 ProQuest های عمومینامهگنجینه پایان 

31 PubMed دهی به پایگاه اصلیجستجوگر مقاالت پرشکی با لینک 

31 REAXYS های شیمیاییپایگاه جستجوی پیشرفته شیمی و واکنش 

32 RSC انجمن سلطنتی شیمی 

33 SAGE  سیج، عمومی و مهندسیانتشارات 

34 ScienceDirect انتشارات الزویر 

35 SciVal سنجی الزویرپایگاه علم 

36 Scopus پایگاه جستجوی عمومی علوم 

37 SpringerLink انتشارات اشپرینگر 

38 Taylor & Francis انتشارات تیلور و فرانسیس 

39 Taylor and Francis 

ebooks 
 انتشارات تیلور و فرانسیسمجموعه کتابهای 

41 UlrichWeb پایگاه جستجوی منابع پزشکی 

41 Wiley Online Library کتابخانه آنالین وایلی 

42 Wolters Kluwer Ovid 

SP 
 مجموعه نشریات علوم روانشناسی، پزشکی
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 پورتال خدمات آنالین سمنتاک از طریقپس از ورود به آن  ScienceDirectنمایی از سایت  – 3 شکل

 سفارش و تحویل اسناد سمنتاک -2

ز سامانه ا و همچنین جهت سفارش مقاالتی که امکان دانلود متن کامل آنها وجود ندارد برای سفارش و دریافت مقاالت بدون توجه به ناشر آن

 باشد:ذیل میح این پورتال به شرآدرس  که (4)شکل  گرددسفارش و تحویل اسناد سمنتاک استفاده می

http://semantak.ir 
http://semanta.ir 

 

 
 صفحه ورودی پایگاه سمنتاک – 4شکل 

http://semantak.irو/
http://semanta.ir/
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مت راست دکمه ثات نام در ساستفاده از خدمات پایگاه سمنتاک نیازمند ثات نام و ایجاد حساب کاربری است. برای این منظور کافیست از 

رس ایمیل سازی آددر این بخش با پر کردن فرم ثات نام مراحل ثات نام انجام شده و برای فعال د.ویاستفاده نموده و وارد مراحل ثات نام ش

  .(5)شکل  گرددسازی به همان ایمیل ارسال میوارد شده، یک ایمیل فعال

 سسه است.ؤای به عنوان نام کاربری و همچنین انتخاب درست نام مسسهؤاز ایمیل منکته حائز اهمیت در ثات نام، استفاده 

 
 پایگاه سمنتاکدر  فرم ثبت نام – 5شکل

 

ای برای سهسکاربری توسط کتابخانه دانشگاه تأیید شده و به آن اعتاار مؤ پس از تکمیل ثات نام در صورت صحیح بودن مشخصات حساب

 ای اسناد مورد نیاز خود را به رایگان دریافت نماید. شود تا کاربر بدون پرداخت هیچ هزینهتخصیص داده میسفارش و درخواست اسناد 

 ما قرار دارد.نپس از ورود به حساب کاربری در سمت راست منوهای جستجو و سفارش، سفارشات من، حساب و اعتاار، تنظیمات و راه

(. با ورود 6ل باشد )شکفارش یک مقاله و یا فصل کتاب و یا یک سند علمی میجستجو و سفارش: این منو برای جستجو و ثات س (1

و سفارش داد. نموده عنوان مورد نظر را پیدا  DOIتوان به صورت سریع با داشتن عنوان و یا شناسه به این منو بر حسب نوع سند می

ات استفاده نموده و مشخص« سفارش پیشرفته»توان از چنانچه سند مورد نظر در بخش جستجو و سفارش سریع یافت نشد می

مانندیابی ، بررسی هاستاندارد ی سفارش سایر اسناد اعم از کتاب،سفارش داد.  براوارد نموده و آن را ی مقاله مورد نظر را شناختکتاب

ایست به منوی بیکاربر پس از ثات سفارش به منظور پیگیری وضعیت سفارش خود م شود.ها استفاده میاز سایر بخش و گرامری

 سفارشات من مراجعه نماید.

ین فایل تمام متن به موی قال است. برحسب اینکه وضعیت تأسفارشات من: این منو برای پیگیری وضعیت سفارشات ثات شده در من (2

از  سشد. پباپذیر خواهد بود. در حالت اول سفارش در صف بررسی میچه صورت باشد سه وضعیت عمده برای سفارشات امکان

ضعیت د ومین فایل مهیا نااشود در خواهد آمد. چنانچه امکان تأمین فایل، وضعیت به صورت آماده دانلبررسی مقاله در صورت تأ

شناس مین توسط کارز جمله کتاب و استاندارد هزینه تأمین در خواهد آمد. برای برخی سفارشات اسفارش به صورت غیرقابل تأ
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رت تمایل و صو در خواهد آمد. کاربر در« یید هزینهأدر انتظار ت»یید هزینه به صورت ش برای تأعیت سفارمین تعیین شده و وضتأ

 مین قرار خواهد داد تا فایل آن تهیه و آماده دانلود گردد.یید آن سفارش را مجدد در صف تأمین هزینه، با تأتأ

 باشد.سسه و یا خرید شارژ آزاد میتوسط مؤزان شارژ اختصاص داده شده حساب و اعتاار: این منو برای بازبینی می (3

 تنظیمات: تغییر مشخصات کاربری مربوط به پروفایل در این بخش قرار دارد. (4

  ال و جواب در این منو گنجانده شده است.ؤاالت متداول در خصوص عملکرد سایت به صورت سؤراهنما: س (5

 
 پایگاه سمنتاک صفحه جستجو و سفارش در – 6شکل 

 

 دانشگاه از طریق آدرس ذیل وارد شوید: محیط وارد شدن به سامانه از خارج از جهت

https://login.ezp2.semantak.com/login 
 

منتاک( تحویل مدرک )پورتال آفالین سنام کاربری و کلمه عاور تعریف شده هنگام ایجاد پروفایل در سامانه پس از ورود به سامانه بایستی 

 (.7ها دسترسی پیدا کنید )شکل را وارد نمایید تا به لیست پایگاه

 
 

https://login.ezp2.semantak.com/login

