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 قوانین و ضوابط : 

  ن اکامپیوتر قابل اجرا است. یعنی با هر کامپیوتری که ثبت نام شده فقط برای هماین نرم افزار فقط برای یک

 کامپیوتر قابل اجرا است و برای استفاده برای کامپیوتر دیگر باید این نرم افزار را دانلود کنید.

  این برنامه می تواند مقاالت و کتابهای نشر شده توسطElsevier  ،Springer(Link.Springer.com)  ،IEEE  ،

JSTOR  وWILEY  .مقاله ها و کتاب های موجود در کتابخانه نرم افزار بصورت خودکار بروز را دریافت کند

در کتابخانه قرار نگرفته اند به رسانی می گردند و مقاله ها و کتاب هایی که جدیداً منشتر شده و یا بعلتی 

اند تعداد بسیار زیادی از مقاله های موجود در همچنین این نرم افزار می تو کتابخانه اضافه می گردند.

 انتشارات دیگر را نیز دریافت نماید.

  در صورت حذف فایل های همراه برنامه ، برنامه اجرا نخواهد شد و باید دوباره نرم افزار دانلود کنید و شارژ

 حساب شما از بین می رود و باید دوباره ثبت نام کرده و حساب خود را شارژ کنید.

  برای اجرای این برنامه در مسیری که برای اولین بار برنامه را اجرا کرده اید ، باید برنامه را از همان مسیر

اجرا کرده اید باید برنامه را تا  \D:\Article Downloaderاجرا کنید. مثالً برنامه را برای اولین بار در مسیر 

شما تمام شده باشد و برنامه را مجدد دانلود نمایید و آخر از همین مسیر اجرا کنید و یا اینکه شارژ حساب 

 مسیر آنرا در صورت لزوم تغییر دهید.

 .برنامه را در حالت فشرده شده استفاده ننمایید 

  روز غیر فعال  01تا  5بمدت  ماه یا یک سال بخاطر بروز کردن سرور و کتابخانه 6این برنامه احتمال دارد هر

اقدام به دانلود  DOIکتاب فقط با باشد و شما برای دانلود مقاله و کتاب باید از طریق گزینه دانلود مقاله و 

 مقاله و کتاب کنید.

  برای شارژ حساب فقط در روزهایی که مهلت زمانی یک ماهه پایان یافت و یا تعداد دانلود های شما به حد

 نساب رسید اقدام به شارژ نمایید.

  کنش بانک اه تردرصد برای هزین 105/1میباشد و روز  01برای تومان  01111قیمت حساب نا محدود برابر

 تومان. 01051محسابه می شود یعنی 

  درصد برای هزینه ترکنش بانک  105/1میباشد و  روز 01برای  تومان 5111قیمت حساب نا محدود برابر

 تومان. 5155محسابه می شود یعنی 

 ق بو حساب جدید شما ط حساب فعلی شما طبق قوانین قبلی ،این قوانین قابل تغییر است و درصورت تغییر

 .اعمال می شود قانون جدید

 به اطالع رسانده می شوددر بخش پیغام مدیر  در قوانین هر گونه تغییرات. 

 .برای اجرای این برنامه باید به اینترنت وصل باشید 

  و یا ایمیل   18005015600برای تماس با پشتیبان برنامه می توانید با شماره

Article.iranidata@gmail.com  .اقدام نمایید 

 امیدواریم این برنامه بتواند نیاز شما دوستان عزیز را برطرف نماید.
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 راهنمای استفاده از برنامه :

 مشاهده خواهید کرد.شما اگر برای اولین بار از این برنامه استفاده کرده باشید پنجره زیر را 

 

 کنید.  ثبت نامبرای استفاده از نرم افزار باید 

 

 فرم ثبت نام تصویر باال است. با پردکرن فرم باال ثبت نام شما کامل می شود.



 

 با تکمیل فرایند ثبت نام پنجره فوق ظاهر می شود که باید حساب خود را شارژ کنید. 

  روز بعد از زمان شارژ حساب است.  01زمان سررسید 

  است که با هر بار دانلود یک  01تعداد دانلود باقی مانده بصورت پیش فرض برای کاربران محدود

واحد از این مقدار کم می شود اگر این مقدار به صفر برسد دیگر قادر به دانلود نیستید و باید 

 دوباره حساب خود را شارژ کنید.

  



 مقاله یا کتاب DOIنحوه بدست آوردن 

Springer  : 

 
 

ScienceDirect : 

 

 
 

 

 



WIlEY : 

 

 

 

JSTOR  : 

 

 



IEEE  : 

 

 

 

مقاله را  DOI  ،DOIانتشارات و وبسایت های دیگر می توانید با جستجو کردن کلمه  DOIبرای دریافت 

 پیدا نمایید.
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