بنام خدا
کاربر گرامی سایت جهان

ایي راٌُوا جِت چگًْگی ًصة ًرم افسار هرتْط تَ ضفارظ هطتٌذات الکترًّيکی ّ اضتفادٍ از آى تِيَ
غذٍ اضت .در صْرتی کَ پص از هطالعَ دقيق آى ٌُْز تا هػکل هْاجَ ُطتيذ ،لطفا تا تخع پػتيثاًی
فٌی ضایت تواش تگيریذ.
یک ،دو ،سه ،چهار
جِت دریافت هطتٌذات الکترًّيکی تایذ هراحل زیر را اًجام دُيذ:
یک – داًلْد ًرم افسار هرتْطَ از تخع ّیژٍ اعضا در ضایت
دّ – ًصة ًرم افسار در کاهپيْتر غخصی
ضَ – ضفارظ هتي کاهل هقاالت
چِار – دریافت هتي کاهل در آدرش ایويل

یک  -داًلْد ًرم افسار
ًرم افسار هرتْط تَ ضفارظ هقالَ را هی تْاًيذ از قطوت ّیژٍ اعضای ضایت جِاى ،داًلْد کٌيذ.
آدرش ایٌترًتی ضایت:
www.ddsjahan.ir

دو  -نصب نرم افزار
فایل  Setup.exeرا کَ در هرحلَ قثل داًلْد کردٍ ایذ در هحل هٌاضثی از کاهپيْتر خْد کپی کٌيذ.
رّی ًام فایل  Double Clickکردٍ ّ هراحل ًصة آى را آغاز کٌيذ .در تصاّیر زیر ،اّليي ّ آخریي هرحلَ ًصة هػاُذٍ
هی غْد:

اّليي هرحلَ ًصة ًرم افسار ،تا کليک کردى رّی دکوَ  Nextتَ هراحل تعذ ترّیذ.

آخریي هرحلَ ًصة  ،حتوا عالهت هرتْط تَ اجرای ًرم افسار را از داخل کادر ترداریذ .در ایي هرحلَ ًيازی تَ
اجرای ًرم افسار ًذاریذ.
تعذ از پایاى ًصة ًرم افسار ،ترًاهَ هرّرگر ّب ) (Internet Explorerرا تاز کٌيذ .هطاتق تصْیر زیر تایذ  Iconهرتْط تَ
ًرم افسار در ًْار اتسار تاالی صفحَ اضافَ غذٍ تاغذ.
در صْرت اجرای درضت ًرم افسار یک پالگيي  Order Centerرّی کاهپيْتر غوا قاتل هػاُذٍ هی تاغذ.
سه – سفارش متن کامل مقاالت
جِت ضفارظ هقالَ ،هی تْاًيذ از طریق ضایت جِاى ّ یا تَ صْرت هطتقين ّارد ضایت ًاغر دلخْاٍ
تَ  sciencedirectغذٍ ّ اقذام تَ جطتجْی هقالَ هْرد ًظر خْد کٌيذ .در تصاّیر زیر هقالَ ای از ضایت
عٌْاى ًوًَْ ضفارظ دادٍ غذٍ اضت.
تا هراجعَ تَ غثکَ جِاى ّ کليک کردى رّی ّ Elsevierارد  Science Directهی غْیذ:

تعذ از جطتجْ در ضایت ًاغر ،هاّش را رّی عٌْاى هقالَ دلخْاٍ خْد کػيذٍ (غوارٍ  ّ )1ضپص رّی
آیکْى هرتْط تَ ضفارظ هقالَ کليک کٌيذ (.غوارٍ )2

پٌجرٍ هرتْط تَ ترًاهَ ضفارظ هقالَ تاز غذٍ ّ عٌْاى هقالَ تَ طْر اتْهاتيک در آى ًْغتَ غذٍ اضت.
جِت ضفارظ هقالَ کليذ  Orderرا در ایي پٌجرٍ کليک کٌيذ.

پٌجرٍ دیگری هثٌی تر تائيذضفارظ هقالَ تاز غذٍ اضت کَ عالٍّ تر ليٌک ّ عٌْاى هقالَ پياهی هثٌی تر
صحت اطويٌاى از ضفارظ هقالَ ًوایع هی دُذ .هی تْاًيذ تا کليک کردى رّی دکوَ  Yesآى را تائيذ کٌيذ ّ یا No
اًصراف دُيذ.

در صْرت تائيذ ضفارظ هقالَ ،تایطتی ًام کارتری ّ رهس عثْر خْد را تا کليک کردى رّی کليذ Login
کٌيذ .تعذ از چٌذ ثاًيَ ّرّد غوا تَ ضایت تائيذ غذٍ ّ هقالَ هستْر ضفارظ دادٍ هی غْد.
تْضيح  1:در هرحلَ ّرّد ًام کارتر ّ رهس عثْر تا عالهت زدى در کادر  Remember me on this computerرهس
عثْر غوا در کاهپيْتر رخيرٍ غذٍ ّ ضفارغات تعذی غوا ًياز تَ ّارد کردى رهس عثْر ًذارد .چٌاًچَ از طریق

یک کاهپيْتر عوْهی اقذام تَ ضفارظ هقالَ ًوْدٍ ایذ (هثال کاهپيْتر کتاتخاًَ هرکسی) اکيدا توصيه
ميکنيم از عالمت زدن در اين کادر خودداری کنيد ،زیرا ضایریي هی تْاًٌذ تا اضتفادٍ از رهس عثْر غوا
اقذام تَ ضفارظ هقالَ ًوایٌذ.
تْضيح  2:چٌاًچَ رهس عثْر هْرد ًظر جِت ّرّد تَ غثکَ را تَ ُر دليلی در اختيار ًذاریذ ،تا اضتفادٍ از ليٌک
 Register Nowدر ُواى پٌجرٍ اقذام تَ ثثت ًام در غثکَ کٌيذ .تعذ از تائيذ ثثت ًام غوا ّ فعال غذى اغتراک ،هی
تْاًيذ ًطثت تَ ضفارظ هقالَ اقذام کٌيذ.

چهار – دریافت مته کامل در آدرس ایميل
تعذ از ضفارظ هقالَ ،هتي کاهل تَ آدرش ایويلی کَ ٌُگام ثثت ًام در ضایت اعالم کردٍ ایذ ،تَ صْرت اتْهاتيک
ارضال خْاُذ غذ.

