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  Eprintsراهنماي استفاده از سامانه 

Eprints مورد استفاده قرار می گیرد. و مراکز علمی براي دانشگاه هاتخصصیبه عنوان یک مخزن علمی  

مقاله ، کتاب ، مطلب پژوهشی ، کنفرانس یا کارگاه ، پایان نامه ،  نتشار هرگونه محتواي علمی از جملهاز این سامانه براي ا

  باشد استفاده می شود. محرزآن و هر محتوایی که شرایط علمی  جزوات آموزشیاختراع ، 

  دانشگاه : eprintsنحوه قرار دادن مطلب علمی در سرویس 

 سامانهeprints  آدرس  بادانشگاهeprints.qums.ac.ir .در دسترس می باشد

 جهت کار با سرویسeprints  نیاز به تعریف اکانت می باشد که در این رابطه لطفا با واحد فناوري اطالعات

دانشگاه هماهنگ نمایید.

 در صفحه اصلی سرویس ، روي گزینهlogin .کلیک میکنیم و وارد سامانه می شویم

  

  

 علمی جدید در صفحه پیش رو روي گزینه  مقالهبراي درج یکNew Item  .کلیک می کنیم



٢

  

  

  

مقاالت ، توصیه می شود حتما  Copyrightو بحث مربوط به  معتبر خارجیانتشار مقاالت در مجالت نکته : با توجه به 

  استفاده شود. eprintsندارند جهت انتشار در سامانه  Copyrightمقاالت و یا مقاالتی که مشکل  abstractاز 

 در صفحه اول باید نوع فایل علمی را انتخاب کنیم که می توانیم از گزینه هایی مثل مقاله ، کتاب ، مطلب

پژوهشی ، کنفرانس یا کارگاه ، پایان نامه ، اختراع ، جزوات آموزشی ، فیلم و عکس آموزشی گزینه مناسب و 

کلیک میکنیم. nextمورد نظر را انتخاب و روي دکمه 



٣

  

  

 در صفحهupload  روي دکمهbrowse  کلیک کرده فایل مربوط به مقاله را انتخاب و سپس روي دکمه

Upload  کلیک می کنیم تا فایل مورد نظر روي سرور آپلود گردد.



٤

  

  

 بعد از آپلود با صفحه زیر مواجه می شویم که در این صفحه یکسري از متادیتاهاي مربوط به فایل باید بروز رسانی

استفاده می کنیم ( انتخاب از  Published versionبطور معمول از گزینه  contentقسمت .در 1شود ،  

. نوع نمایش 3فایل مربوطه ،  format. نوع 2،  در صورت لزوم اختیاري است ) contentسایر گزینه هاي 

و سپس  Update Metadataانتخاب شود و در نهایت کلیک دکمه  anyoneفایل که توصیه می شود 

را کلیک می کنیم. Nextکمه د



٥

 در بخشDetails  یکسري از طبق عکس زیرMeta Data : هاي مربوطه به فایل را تکمیل میکنیم

1.Title عنوان فایل علمی :

2.Creators : ، نویسندگان و تهیه کنندگان فایل علمی مورد نظرFamily name  ، نام خانوادگی :

Given name .نام و در نهایت ایمیل :

3.Divisions  اجباري : در این قمست بخشی که مقاله در آن حوزه قرار می گیرد را انتخاب می کنیم )

اگر این قسمت انتخاب نشود فایل شما در زیر شاخه شما نمایش داده نمیشود. )است

4.Refereed :آیا فایل مورد نظر مورد داوري قرار گرفته ؟

5.Status  : معموال بصورتPublished .انتخاب می شود

6.Journal or Publication Title : نام یا عنوان مجله اي که این مطلب علمی در آن چاپ شده است

استفاده شود. journal qumsیا  qumsدر غیر اینصورت از عباراتی مثل  (در صورت وجود)

7.Date ( توصیه می شود تاریخ ایجاد مقاله درج شود ) تاریخ نشر مقاله :



٦

  نکته مهم

  تولید محتوا را درج نمایید .سال تقریبی بهتر است  Eprintsهنگام بارگذاري مطالب در سامانه 

  تاریخ را درج کنید . Detailsدر مرحله 

  2015نوشتن سال به تنهایی کفایت می کند  مثال 

  
، مقاالت با لینک صحیح نشان داده نمیشود اما در سایر بخش ها مانند  Browse by Divisionاگر تاریخ درج نشود در قسمت 

Browes by Year   وBrowse by Subject .این مشکلی در شمارش فایل ها ایجاد نمی کند اما بهتر است تاریخ درج دیده میشود

ویرایش کرده و تاریخ را درج   Manage depositsوارد کرده اید و فاقد تاریخ است را میتوانید در  eprintsشود.فایل هایی که قبال در 

  را کلیک نمایید تا در سامانه منتشر شود.  move to repositoryتیک سبز     Reviewنمایید و مجدد در 

8.Date Type  پیشنهاد می شود :Pulication ( مگر مقاله در وضعیت دیگري باشد ) .انتخاب شود

در نهایت و  گرددپیشنهاد می شود تکمیل اطالعات اختیاري بوده و در صورت موجود بودنسایر موارد در این بخش بصورت 

  کلیک میکنیم. Nextروي دکمه 



٧

  



٨

 در بخشsubjects  در این  می کنیمانتخاب را دسته بندي هایی که این فایل علمی جزء آنها محسوب می شود .

براي  بخش محدودیتی در انتخاب دسته بندي ها نداریم . پیشنهاد می شود براي پیدا کردن مناسب ترین دسته بندي

تعدادي دسته بندي که با جستجوي  searchاستفاده شود . بعد از subjectsبخش  searchاز قسمت  فایل

ا در هر یک از دسته بندي هاي جستجو شده قرار شما سازگار باشد نمایش داده می شود و در صورتیکه فایل شم

کلیک کرده تا فایل جزء آن دسته بندي محسوب شود.کنار آن دسته بندي  addداشت می توانید روي گزینه 

  

  

  



٩

 در بخشDeposit  : با دو گزینه روبرو هستیم

1.Deposit item now:  با انتخاب این گزینه فایل در سیستم ذخیره شده و منتظر تایید مدیر سیستم

منتشر می شود. eprintsباقی می ماند و بعد از تایید در سایت 

2.Save for later د تا بتوانید را در اکانت خودتان ذخیره می کن : تمامی اطالعات وارد شده توسط شما

کنید. Depositeآنرا در سیستم  بعد از ویرایش نهایی

  

  را کلیک کرده و تیک سبز مربوط به هر رکورد را کلیک فرمایید. Reviewو در نهایت پس از این مرحله باید لینک 



١٠

ُ  

  

  :نکته مهم

  

  
  نوشته شده است. 45دیده نمی شود.فقط عدد  Browse by Divisionمقاله وارد شده در سامانه در  45در شکل باال 

تیک سبز را بزنید تا مطلب با سال درج  reviewمیتوانید مطالب قبلی خود را ویرایش کرده و قسمت تاریخ را تکمیل نمایید .مجدد در 

  شود.

  دیده می شود. 2015مطلب در سال  166کلیک نمایید تعداد  2015بصورت زیر: در اینجا روي 

  



١١

  

  

  

  Eprintsراهنماي درج پایان نامه در سامانه 

  

  از طریق زیر اقدام نمایید: Eprintsجهت درج پایان نامه ها در سامانه 

  را انتخاب می کنیم . thesisنوع پایان نامه   typeابتدا از قسمت 

  
سپس فایل پایان نامه را آپلود می کنیم.



١٢

  
  

  انتخاب کنید. Masters، تایپ آن را  Detailدر قسمت 

  
Status  راpublished .انتخاب کنید  

Date .مربوط به سال پایان نامه است  

Date Type  راpublication .انتخاب کنید  

  دانشگاه را درج کنید : Affilationآدرس  Institutionدر قسمت 
Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran  

  نام واحد و مرکز  خود را درج کنید.  Departmentدر قسمت 

  Metabolic Diseases Research Centerمانند : 
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  و ادامه مراحل را پیش می روید.

و ارتباطات  فناوري اطالعاتآمار و  واحد

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین



راهنمای استفاده از سامانه Eprints



Eprints به عنوان یک مخزن علمی تخصصی برای دانشگاه ها و مراکز علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

از این سامانه برای انتشار هرگونه محتوای علمی از جمله مقاله ، کتاب ، مطلب پژوهشی ، کنفرانس یا کارگاه ، پایان نامه ، اختراع ، جزوات آموزشی و هر محتوایی که شرایط علمی آن محرز باشد استفاده می شود.

نحوه قرار دادن مطلب علمی در سرویس eprints دانشگاه :

· سامانه eprints دانشگاه با آدرس eprints.qums.ac.ir در دسترس می باشد.

· جهت کار با سرویس eprints نیاز به تعریف اکانت می باشد که در این رابطه لطفا با واحد فناوری اطلاعات دانشگاه هماهنگ نمایید.

· در صفحه اصلی سرویس ، روی گزینه login کلیک میکنیم و وارد سامانه می شویم.





· برای درج یک مقاله علمی جدید در صفحه پیش رو روی گزینه New Item  کلیک می کنیم.







نکته : با توجه به انتشار مقالات در مجلات معتبر خارجی و بحث مربوط به Copyright مقالات ، توصیه می شود حتما از abstract مقالات و یا مقالاتی که مشکل Copyright ندارند جهت انتشار در سامانه eprints استفاده شود.

· در صفحه اول باید نوع فایل علمی را انتخاب کنیم که می توانیم از گزینه هایی مثل مقاله ، کتاب ، مطلب پژوهشی ، کنفرانس یا کارگاه ، پایان نامه ، اختراع ، جزوات آموزشی ، فیلم و عکس آموزشی گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و روی دکمه next کلیک میکنیم.





· در صفحه upload روی دکمه browse کلیک کرده فایل مربوط به مقاله را انتخاب و سپس روی دکمه Upload کلیک می کنیم تا فایل مورد نظر روی سرور آپلود گردد .





· بعد از آپلود با صفحه زیر مواجه می شویم که در این صفحه یکسری از متادیتاهای مربوط به فایل باید بروز رسانی شود ،  1.در قسمت content بطور معمول از گزینه Published version استفاده می کنیم ( انتخاب از سایر گزینه های content در صورت لزوم اختیاری است )  ، 2. نوع format فایل مربوطه ، 3. نوع نمایش فایل که توصیه می شود anyone انتخاب شود و در نهایت کلیک دکمه Update Metadata و سپس دکمه Next را کلیک می کنیم.



· در بخش Details طبق عکس زیر یکسری از Meta Data های مربوطه به فایل را تکمیل میکنیم :

1. Title : عنوان فایل علمی

2. Creators :  نویسندگان و تهیه کنندگان فایل علمی مورد نظر ، Family name : نام خانوادگی ، Given name : نام و در نهایت ایمیل.

3. Divisions : در این قمست بخشی که مقاله در آن حوزه قرار می گیرد را انتخاب می کنیم ( اجباری است ) اگر این قسمت انتخاب نشود فایل شما در زیر شاخه شما نمایش داده نمیشود.



4. Refereed : آیا فایل مورد نظر مورد داوری قرار گرفته ؟

5. Status  : معمولا بصورت Published انتخاب می شود.

6. Journal or Publication Title : نام یا عنوان مجله ای که این مطلب علمی در آن چاپ شده است (در صورت وجود) در غیر اینصورت از عباراتی مثل qums یا journal qums استفاده شود.

7. Date : تاریخ نشر مقاله ( توصیه می شود تاریخ ایجاد مقاله درج شود )

نکته مهم

هنگام بارگذاری مطالب در سامانه  Eprints بهتر است سال تقریبی تولید محتوا را درج نمایید .

در مرحله Details تاریخ را درج کنید .

نوشتن سال به تنهایی کفایت می کند  مثلا 2015 



اگر تاریخ درج نشود در قسمت Browse by Division ، مقالات با لینک صحیح نشان داده نمیشود اما در سایر بخش ها مانند Browes by Year  و Browse by Subject دیده میشود.این مشکلی در شمارش فایل ها ایجاد نمی کند اما بهتر است تاریخ درج شود.فایل هایی که قبلا در eprints وارد کرده اید و فاقد تاریخ است را میتوانید در Manage deposits  ویرایش کرده و تاریخ را درج نمایید و مجدد در Review    تیک سبز move to repository  را کلیک نمایید تا در سامانه منتشر شود.



8. Date Type : پیشنهاد می شود Pulication انتخاب شود. ( مگر مقاله در وضعیت دیگری باشد )

سایر موارد در این بخش بصورت اختیاری بوده و در صورت موجود بودن اطلاعات پیشنهاد می شود تکمیل گردد و در نهایت روی دکمه Next کلیک میکنیم.







· در بخش subjects دسته بندی هایی که این فایل علمی جزء آنها محسوب می شود را انتخاب می کنیم . در این بخش محدودیتی در انتخاب دسته بندی ها نداریم . پیشنهاد می شود برای پیدا کردن مناسب ترین دسته بندی برای فایل از قسمت search بخش subjects استفاده شود . بعد از search تعدادی دسته بندی که با جستجوی شما سازگار باشد نمایش داده می شود و در صورتیکه فایل شما در هر یک از دسته بندی های جستجو شده قرار داشت می توانید روی گزینه add کنار آن دسته بندی کلیک کرده تا فایل جزء آن دسته بندی محسوب شود.








· در بخش Deposit با دو گزینه روبرو هستیم : 

1. Deposit item now : با انتخاب این گزینه فایل در سیستم ذخیره شده و منتظر تایید مدیر سیستم باقی می ماند و بعد از تایید در سایت eprints منتشر می شود.

2. Save for later : تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما را در اکانت خودتان ذخیره می کند تا بتوانید بعد از ویرایش نهایی آنرا در سیستم Deposite کنید.



و در نهایت پس از این مرحله باید لینک Review را کلیک کرده و تیک سبز مربوط به هر رکورد را کلیک فرمایید.

ُ



نکته مهم:





در شکل بالا 45 مقاله وارد شده در سامانه در Browse by Division دیده نمی شود.فقط عدد 45 نوشته شده است.

میتوانید مطالب قبلی خود را ویرایش کرده و قسمت تاریخ را تکمیل نمایید .مجدد در review تیک سبز را بزنید تا مطلب با سال درج شود.

بصورت زیر: در اینجا روی 2015 کلیک نمایید تعداد 166 مطلب در سال 2015 دیده می شود.











راهنمای درج پایان نامه در سامانه Eprints



جهت درج پایان نامه ها در سامانه Eprints از طریق زیر اقدام نمایید:

ابتدا از قسمت type  نوع پایان نامه thesis را انتخاب می کنیم .



سپس فایل پایان نامه را آپلود می کنیم.





در قسمت Detail ، تایپ آن را Masters انتخاب کنید.



Status را published انتخاب کنید.

Date مربوط به سال پایان نامه است.

Date Type را publication انتخاب کنید.

در قسمت Institution آدرس Affilation دانشگاه را درج کنید :

Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran

در قسمت Department  نام واحد و مرکز  خود را درج کنید.

مانند : Metabolic Diseases Research Center



و ادامه مراحل را پیش می روید.



واحد آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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