راهنمای استفاده از پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر

سرویس

امین یامع لمی لمی یامینرو هت سسرسوسر یسکا بماعو س نشاما لوسسم سا نشمن

 http://lu.megapaper.irا ئه

شدا س :
نکات:


شیم عو ی سسفمسا بمیل ز یکمنمت یمساما عه  Firefoxسم  Chromeنسخه  02عه عملم ی سم  IEنسخه  02ننمز س اسد.



بماعو  ،ااتم سا یحدیسا آی ی همی س نشراما لوسرسم ی او ناد سا نشمن فوق ثب نمم بااد؛ یم ععد ز ثب نمم
سسفمسا ز یمساما سا خماج آی ی همی س نشاما ننز یکم یذسو س .

مراحل ثبت نام:
لف) ی

ز یایس عره یرمساما سا نشرررمن  http://lu.megapaper.ir :سا یاوی عملمی

سمس سا عخش "ثبت نام" ی اس شدا ی طمملمت ساخو سس ا ثب نیمسند.
توجه:
 -1لطفرم سا هاارمم ثبر نرمم سا یحردیسا آی ی همی س نشررراما عمشرررند؛ سا
غنو ساصوات عم خطم یو هه خو هند شد.
 -2سا عخش ایز لبوا (سم یسرررواس) ایزی یمیی ید ل هشررر بما بسو نسخم
نیمسند.
 -3اصوسو یانس

نستمی فوم سا زیم یایس ی ثب نمم عملث طینام یمساما ی عملث

هموگنوی ز خطو ت بدهمی یخو ی اعماتم س .

ی

ز اکینل فوم ثب نمم عه یو اس نشم س سا شدا اوهه باند:
 -1عو ی اکینل فوآساد ثب نمم عه یس
 -2ییک
 -3ییک

س سویس
سر

لکسویننک خوس یو هعه نیمسند.

سینل شیم عم امخنو سینل فعملسمزی ا ساسمف باد.

سینل اسرم شدا سا عخش هوزنمیه ( )Spamصادیق یسس شیم

عمشد.
 -4سا صرروات لدم ساسمف

لناک فعم سررمزی ،عو ی اسررم یجدس عه عخش یایس

یمساما
یو هعه بوسا ی عو ایی سبیه "ارسال مجدد لینک فعالسازی" بمنک نیمسند.
) عو ی اکینل ثب نمم عه سویس

یس

لکسویننک خوس یو هعه نیمسند.

سینم عم لاو " فعال سازی حساب کاربری" ز نشرمن  info@megapaper.irیمیی لناک فعملسمزی عو ی شیم اسم شدا
س .

ی

ز آنکه عو ایی "لینک فعالسازی" بمنک باند ،یسسقنیم عه یمساما یاسقل شدا ی فو ساد ثب نمم شیم بمیل خو هد شد.

لطفم عه یاظوا بیک عه عخش یشسنبمن یمساما ی اف یشکممت یسیمل
یضعن ساخو سستم:

طمملمت یویفمسل خوس ا عصوات بمیل اکینل نیمسند.

سا یاوی سی ا س عو ایی سبیه ساخو سستم بمنک باند ام یضعن یامع ساخو سس خوس ا عبناند.

سا یاوی صم سه یضعن

صم نشم س سا شدا عصوات زسو عنمناو اعد س ساخو سستمی شیم سا هو عخش س

به عم بمنک ایی آنتم طمملمت بمیل آنتم ا یشمهدا خو هند بوس.
سا یاوی یمسن

یکم یحدیس بوس یضعن ساخو سستم عو سمس اماسخ ی ننز نوع یحسو ی امین شدا یهوس س اس.

نکمت بماعوسی:
 -1ز آنجم به عنشرسوس ساخو سرستم یوعوب عه ساخو سر یقملمت لمان ی عمشد بماعو عدی ناو ن ی او ناد شامسه DOI
یقملمت یواسننمز خوس ا سا یمساما هسسجو بوسا ی ی

ز ثب ساخو س آنتم ا ساسمف نیمساد.

 -2یمساما یامینرو سا زیناه امین یامع ساخو سرررس بماعو هنناونه یحدیسسس

ز یمساماهمی یواساقمضرررم ند اس ی هی ساک

یامع یواسننمز بماعو ا ز ینم ید ل  1011یمساما امین ی باد.
 -3سرویس

هسرسجوی  Orcaسک یواوا هسسجوی ینشوفسه یامع لمی

س به عم اممش شبمنهایزی هیکما یم سا شوب

فملناوس طو ی ی ینمساسمزی گوسسدا س ی ام باو نیونه یشمعت (عم س یجی ز یامع ) سا سو ند شسه س  .لم اغی
بنفن عملمی س سویس

بماعو لمزم ننس

یسسقنیم ز طوسق هسسجوی هین یمساما یامع خوس ا ساخو س نیمساد.

چامننه سا یمساماهمی سساو نظنو  Google Scholarهسررسجو نیوسا ی عه یقمله ی ننمز س شررسه عمشرراد سا یهمه ی چامننه
یقمله یواسنظو س ا ی شرامسره  DOIعمشرد ی او ناد آنو یسسقنیم سا یمساما هسسجو نیوسا ی ساخو س

نیمساد .یم چامننه

یقمله سم یاب ساخو سرس شرریم (یمناد عسررنمای ز یقملمت یمساما  )Jstorفم د شررامسرره  DOIعمشررد ی او نند ز طوسق فوم
ساخو سرر یاب (ساخو سرر

ز نوع  )urlنشررمن

ساسونس آ یقمله ا سا فوم یوعوطه ثب نیمسند ام سا سرروع ی

یاب

یواسنظو سا خسنما شیم و اگنوس.
 -4ینز سسرسوسر یمساما عه یجممت طنف بمیم ا شرمیل ی شوس .عدس یاظوا بمف

س  ISSNیجمه ا سا یمساما هسسجو

نیمسند( .عو ی طممع ز  ISSNژیانملتم ی او نند ز یمساما  http://journalseek.netسسفمسا نیمسند).
عه لاو یثم یجمه "Chemical Society Reviews" :عم  ISSNعصرروات  1460-4744عوسا آ عم س لناک سا یمساما
معل سسسوس س .
 -5چامننه بماعو یمساما هوگونه سررو سم عتمم سایواس خدیمت یمساما س اند ی او ناد ز طوسق فوم "ایمس عم یم" سا صررفحه
صررم یمساما آنتم ا ثب نیمساد .عخش یشررسنبمن یمساما سا سرروع ی
گوف .

یشررکل ا ینانوی نیوسا ی عم شرریم ایمس خو هاد

