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هقاالذ

کٌفطاًؿی ضا زض ظهیٌِ ّای زکٌَلَغی ،خعقکی ،ػلَم اجسواػیٌّ ،ط ٍ ػلَم اًؿاًی اضائِ هی زّسّ .وچٌیي اهکاى جؿسجَ زض ثثر اذسطاػاذ ضا
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هقاالزی کِ تطای چاج ،خصیطـ قسُ اًس ٍلی ٌَّظ تِ هطحلِ چاج ًطؾیسُ اًس ).ضا ًیع فطاّن کطزُ اؾر

.خَقف هَضَػی اؾکاخَؼ ػلَم

ظیؿسی ،خعقکی ،ػلَم خایِ ،هٌْسؾی ،ػلَم اًؿاًی ٍ … هی تاقس.

چگًوٍ بٍ اسکًپًس دسترسی پیدا کىیم؟
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می باشد .کاربراوی کٍ می خًاَىد خارج داوشگاٌ از ایه پایگاٌ استىادی بُرٌ مىد شًود می تًاوىد از ريش ذیل کٍ بٍ آن
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 vpnاکستروال می تًاوید از تمامی مىابع علمی داوشگاٌ

َماوگًوٍ در محیظ داوشگاٌ حضًر دارید استفادٌ ومایید.
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