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نيز فراهم ﻣي كند.
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زيﺴتي ،پزﺷكي ،علوم پايه ،ﻣهندسي ،علوم انﺴاني و … ﻣي باﺷد.
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پايگاه استنادي اسكوپوس هم از طريق  IP baseو VPNمربوط به كاربران دانشگاه در محيط دانشگاه و هم خارج دانشگاه قابل دسترسي
مي باشد .كاربراني كه مي خواهند خارج دانشگاه از اين پايگاه استنادي بهره مند شوند مي توانند از روش ذيل كه به آن  Externalﮔفته

مي شود ،استفاده نمايند
ورود به سايت http://internet.semnan.ac.ir/

پس از دريافت كانكشن مربوطه و نصب برنامه  vpnاكسترنال مي توانيد از تمامي منابع علمي دانشگاه

همانگونه در محيط دانشگاه حضور داريد استفاده نماييد.
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