نحوه ثبت نام
برای استفاده از SciFinder

شما میتوانید به عنوان کاربر با استفاده از نام کاربری و گذرواژه از ابزار جستجو قدرتمند  SciFinderاستفاده کنید.
ثبت نام و همچنین دسترسی به  SciFinderدر حال حاضر فقط از طریق  IPدانشگاه الزهرا و با استفاده
از ایمیل با Domainاین دانشگاه ( )@Alzahra.ac.irامکان پذیر است.
این موسسه آمادگی دارد دسترسی به این ابزار را برای سایر دانشگاه ها نیز فراهم نماید.
مرور کلی از روند ثبت نام در ادامه نشان داده شده است
 -1پس از ورود به لینک دسترسی ارائه شده توسط دانشگاه ،گزینه  Nextرا بزنید.
لینک دسترسی:
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=26F4766EX86F3503FX4B3D380060
C3A3FE94

 -2در صورت موافقت با توافق نامه مربوط به  SciFinderبا کلیک روی گزینه  Acceptوارد صفحه بعدی شوید.

 -3با وارد کردن اطالعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی ،ایمیل و همچنین اطالعات تماس ودیگر اطالعات کاربردی وارد قسمت
 Username and Passwordشوید (.موارد ضروری نام ،نام خانوادگی و ایمیل است و دیگر اطالعات به منظور کمک به شناخت بهتر
 CASاز استفاده کنندگان به منظور ارائه بهتر خدمات در این ابزار جستجو است)

 -4نام کاربری و گذرواژه منحصر به فردی به خود اختصاص دهید.
نام کاربری باید منحصر به فرد باشد و بین  5تا 15کارکتر است که میتواند حروف و یا ترکیبی از حروف ،اعداد و یا کارکتر های ویژه
ای از از قبیل موارد زیر باشد.


-





_
@
.

گذرواژه باید شامل  7تا  15کارکتر و شامل موارد زیر باشد.


ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ



اعداد



کارکتر های غیر الفبایی به عنوان مثال (  #و %و @ و * و &)

 -5در قسمت انتها سوالی به منظور بازیابی رمز ورود را انتخاب کرده و پاسخ مناسب آن را وارد کنید .هدف از این سوال بازیابی رمز ورود در
زمان فراموش کردن آن است تا با پاسخ به این سوال احراز هویت شوید.
 -6بر روی گزینه  Registerکلیک کنید.

پیامی از طرف CASدر کمتر از  33دقیقه برای شما ارسال می شود.در صورت مشاهده نشدن این ایمیل  ،لطفا پوشه  spamرا بررسی
کنید.

 -7با مراجعه به ایمیل خود و کلیک بر روی لینک ارسالی ثبت نام به صورت کامل انجام شده و پیام تایید ثبت نام برای شما نمایش داده
خواهد شد.
 -8باکلیک بر روی لینک ایجاد شدهو ورود به SciFinderاز محیط پویا و جذاب این ابزار قدرتمند استفاده کنید.

 -9همچنین از این پس میتوانید با استفاده از نام کاربری و گذرواژه خود از لینک  SciFinderبه آدرس ()https://scifinder.cas.org
به محیط آن دسترسی پیدا کنید.

