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 Eprintsراهنمای استفاده از سامانه 

 جهت ثبت مطالب آموزشی

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

مقاله ، کتاب ، مطلب پژوهشی ، کنفرانس یا کارگاه ، پایان  نتشار هرگونه محتوای علمی از جملهاز این سامانه برای ا

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

 دانشگاه : eprintsنحوه قرار دادن مطلب علمی در سرویس 

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

  جهت کار با سرویسeprints می باشد . نیاز به تعریف اکانت 

  در صفحه اصلی سرویس ، روی گزینهlogin  نام کاربری و رمز عبور ارسال شده را وارد ، کلیک میکنیم

 وارد سامانه می شویم.  نمایید.
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  علمی جدید در صفحه پیش رو روی گزینه  مطلببرای درج یکNew Item  .کلیک می کنیم 

 

 

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

 eprintsندارند جهت انتشار در سامانه  Copyrightمقاالت و یا مقاالتی که مشکل  abstractشود حتما از 

 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 

 کلیک میکنیم. nextو مورد نظر را انتخاب و روی دکمه 
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  در صفحهupload  روی دکمهbrowse  کلیک کرده فایل مربوط به مقاله را انتخاب و سپس روی دکمه

Upload  کلیک می کنیم تا فایل مورد نظر روی سرور آپلود گردد. 
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  بعد از آپلود با صفحه زیر مواجه می شویم که در این صفحه یکسری از متادیتاهای مربوط به فایل باید بروز

استفاده می کنیم )  Published versionبطور معمول از گزینه  content.در قسمت 1رسانی شود ،  

. 3فایل مربوطه ،  format. نوع 2،   در صورت لزوم اختیاری است ( contentانتخاب از سایر گزینه های 

 Update Metadataانتخاب شود و در نهایت کلیک دکمه  anyoneنوع نمایش فایل که توصیه می شود 

 را کلیک می کنیم. Nextو سپس دکمه 

 

  در بخشDetails  یکسری از طبق عکس زیرMeta Data : های مربوطه به فایل را تکمیل میکنیم 
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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  در ).: در این قمست بخشی که مقاله در آن حوزه قرار می گیرد را انتخاب می کنیم

 (دانشکده دندانپزشکی مانند تصویر زیر 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

5. Status   معموال بصورت :Published .انتخاب می شود 

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

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

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

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

 و گرددپیشنهاد می شود تکمیل  اطالعات سایر موارد در این بخش بصورت اختیاری بوده و در صورت موجود بودن

 کلیک میکنیم. Nextدر نهایت روی دکمه 
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  در بخشsubjects  می کنیمانتخاب را دسته بندی هایی که این فایل علمی جزء آنها محسوب می شود  .

در این بخش محدودیتی در انتخاب دسته بندی ها نداریم . پیشنهاد می شود برای پیدا کردن مناسب ترین 

تعدادی دسته  searchاستفاده شود . بعد از  subjectsبخش  searchاز قسمت  برای فایل دسته بندی

بندی که با جستجوی شما سازگار باشد نمایش داده می شود و در صورتیکه فایل شما در هر یک از دسته 

کلیک کرده تا فایل کنار آن دسته بندی  addبندی های جستجو شده قرار داشت می توانید روی گزینه 

 محسوب شود. جزء آن دسته بندی
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  در بخشDeposit  : با دو گزینه روبرو هستیم 

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

 منتشر می شود. eprintsسیستم باقی می ماند و بعد از تایید در سایت 

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

 کنید. Depositeآنرا در سیستم  بعد از ویرایش نهاییبتوانید 

 


