
 راهنمای استفاده از پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر

 

دب  مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپرووری روترج مرا    کااببرن  سرویس تامین منابع علمی مگاپیپر جهت دسترسی ویژه 

 نبنئه شده نست:    http://tjamcaas.megapaper.irنشانی

 :  نکات

  بهنمکانات پایگاه کامل نز نستفاده شما برنی Firefox یا Chrome   به باال و یا  02نسخهIE  نیاز دنبید. 02نسخه 

  وننناد دب تمای مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپووری روتج ما دب محدوده آی پی هاای  تنها ،کاببرن

 پذیر نست. نشانی فوق ثبت نام کنند؛ نما بعد نز ثبت نام نستفاده نز پایگاه دب خابج آی پی های دننشگاه نیز نمکا 

 مواحل ثبج نا :

و  ونبد شاده "ثبرج نرا   "بخش  دبدب منوی باالی سایت    http:// tjamcaas.megapaper.ir:پس نز وبود به پایگاه دب نشانینلف( 

 نمایید. ثبتبن  دبخونستینطالعات 

 پایگاه تامین منابع علمی،  نیز مقدوب میباشد(  )ضمنا دسترسی به لینک پایگاه نز طریق وبسایت دننشگاه، قسمت خدمات برخط         

 :رومه

نینصاوبت باا نام  دب محدوده آی پی های دننشگاه  باشید؛  دب غیرلطفا دب هنگام  ثبت -1

 خطا مونجه خونهید شد.

 دب بخش بمز عبوب )یا پسوبد( بمزی حاوی حدنقل هشت کابنکتر ننتخاب نمایید. -2

و باعا  باعا  نطمیناا  پایگااه  نااموبود و ثباتتصویر نمنیتی ننتهای فارم دب زماا   -3

 کدهای مخرب و بباتها نست. نز خطرنتجلوگیری 

  

  نام به مونبد نشا  دنده شده توجه کنید:تکمیل فرم ثبتپس نز 

 .نمایید مرنجعه خود ترونیککنل پست به نام ثبت فرآیند تکمیل برنی -1

 .کند دبیافت بن فعالسازی نیمیل تاخیر با شما نیمیل سرویس نست ممکن -2

 .باشد شما پستی ( صندوقSpamبخش هرزنامه ) دب شده نبسال نیمیل نست ممکن -3

 پایگاه وبود بخش به مجدد نبسال برنی سازی، فعال لینک عدم دبیافت صوبت دب -4

 .نمایید کلیک "فعالسازی لینک مجدد ارسال" دکمه بوی بر و نجعه کردهمر

 



 سرویس پست نلکترونیکی خود مرنجعه نمایید. نام بهبرنی تکمیل ثبتب( 

برنی شما نبسال شاده حاوی لینک فعالسازی  info@megapaper.irنز نشانی  "کارتوی حساب سازی فعال "با عنون  نیمیلی     

  نست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما کامل خونهد شد.نام کلیک کنید، مستقیما به پایگاه منتقل شده و فرنیند ثبت "لینک فعالسازی"پس نز آنکه بر بوی 

  بصوبت کامل تکمیل نمایید.و بفع مشکالت نحتمالی نطالعات پروفایل خود بن  پایگاه به منظوب کمک به بخش پشتیبانیلطفا 

 .نکته: دب صوبت عدم تکمیل نطالعات پروفایل، ثبت نام شما توسط ندمین حذف خونهد گردید

 :وضعیت دبخونستها



 

 مشخصات کلی

 سیستم جستجوی منابع دیجیتال (Orca Search)  میلیو  بکوبد منابع دیجیتال شامل  ۲2نمکا  جستجو دب بیش نز

 ، مقاالت کنفرننسی(Journal Article) نوع مدبک بن نیجاد میکند، که مهمترین آنها عبابتند نز: مقاالت ژوبنالی التین 1۱

(Conference Paper)کتابها ، (eBook)  ،و نیز فصلهای کتاب(Book Chapter)  و نستاندنبدهای صنعتی، پایا ،

 (Reports) مقاالت فابسی و گزنبشها (Thesis) نامه ها

  میلیو  بکوبد مربوط به مقاالت  3میلیو  بکوبد مربوط به مقاالت ژوبنالی، بیش نز  ۵۶نز نین تعدند منابع بیش نز

هزنب  2۶۱میلیو  بکوبد آ  مربوط به منابع دیجیتال کتابها و فصلهای آ  بوده نست. همچنین بیش نز  ۲کنفرننسی و 

ناشر، دب نین  4،۱۱۱د متعلق به نستاندنبدهای علمی صنعتی نست که نمکا  جستجوی نین منابع نز میا  بیش نز بکوب

 .پایگاه وجود دنبد

 نمکا  جستجو دب پایگاه بر نساس: عنون ، نویسنده )گا (، شناسه های مختلف دیجیتال (DOI- PMID-ISSN-ISBN)  و

 .نیز کلیدونژگا  وجود دنبد

 نمکا  محدود کرد نز سویی دیگر ، (Filter) نتایج جستجو بر حسب متغیرهای متنوعی نز جمله: نوع مدبک (Type) ،

 .وجود دنبد (Funder Name) و موسسه/ننجمن علمی (Publisher)، ناشر(Year) ، سال ننتشاب(Category) موضوع

  شود جستجو دب نین منابع دب کسری نز ثانیه ننجام می. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



که تعرفه مهمترین نین پایگاه  پذیر نستنمکا  خدمات دسترسی مستقیم به پایگاه های علمی)التین( دب قسمت دسترسی پایگاه ها، 

 .وزشی مشخص گردیدهسته بندی گروه های آمد سها برن سا

 .ساعت خونهد بود 24عنون  دب یک  2۱برنی هر کابر دب هر پایگاه محدودیت دننلود بوزننه توجه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود بن ببینید. دبخونستیدب منوی سمت بنست بر بوی دکمه دبخونستها کلیک کنید تا وضعیت منابع 

  

 



 دب منوی نصلی سه وضعیت نصلی نشا  دنده شده بصوبت زیر بیانگر تعدند دبخونستهای شما دب هر بخش نست

 که با کلیک بوی آنها نطالعات کامل آنها بن مشاهده خونهید کرد. 

 

 وجود دنبد.دب منوی پایین نمکا  محدود کرد  وضعیت دبخونستها بر نساس تابیخ و نیز نوع محتونی تامین شده 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کاببردی:

 DOIنز آنجا که بیشترین دبخونستها مربوط به دبخونست مقاالت التین می باشد کاببرن  بدو  نگرننی مای توننناد شناساه  -1

 مقاالت موبدنیاز خود بن دب پایگاه جستجو کرده و پس نز ثبت دبخونست آنها بن دبیافت نمایند.

هاای موبدتقاضاا نادنبد و هام نیناک حدودیتی نز پایگاهنه تامین منابع دبخونستی کاببرن  هیچگونه میپایگاه مگاپیپر دب زم -2

 پایگاه تامین می کند. 1۲۱۱منابع موبدنیاز کاببرن  بن نز میا  حدنقل 

بوزی همکابن  ماا دب شارکت یک موتوب جستجوی پیشرفته منابع علمی نست که با تالش شبانه Orcaسرویس جستجوی  -3

دب نیارن  ندنشاته نسات. علای  )با نین حجم نز منابع( نو  نمونه مشابهیسازی گردیده نست و تا کفالینوس طرنحی و پیاده

بغم کیفیت باالی نین سرویس کاببرن  الزم نیست مستقیما نز طریق جساتجوی هماین پایگااه مناابع خاود بن دبخونسات 

 نمایند. 

نی نیاز دنشته باشاند دب وهلاه نول چنانچاه جستجو نموده و به مقاله Google Scholarهای دیگر نظیر چنانچه دب پایگاه

آنرن مستقیما دب پایگاه جستجو نموده و دبخونست نمایناد. نماا چنانچاه باشد می توننند  DOIمقاله موبدنظر دنبنی شناسه 

 توننیاد نز طریاق فارمباشاد   مای DOI( فاقد شناسه Jstorمقاله یا منبع دبخونستی شما )مانند بسیابی نز مقاالت پایگاه 

( نشانی نینترنتی آ  مقاله بن دب فرم مربوطه ثبات نماییاد تاا دب نسارع وقات منباع urlدبخونست منبع )دبخونست نز نوع 

 موبدنظر دب نختیاب شما قرنبگیرد.

مجله بن دب پایگااه جساتجو  ISSNشود. بدین منظوب کافی نست میزن  دسترسی پایگاه به مجالت طیف کاملی بن شامل می -4

 نستفاده نمایید.( http://journalseek.netژوبنالها می توننید نز پایگاه  ISSNنمایید. )برنی نطالع نز 

دب پایگااه  لیناکبوده  آ  با نین  4744-1460 بصوبت ISSNبا  "Chemical Society Reviews"به عنون  مثال مجله: 

 قابل دسترس نست.

دب صافحه  "تماس باا ماا"چنانچه کاببرن  پایگاه هرگونه سونل یا نبهام دبموبد خدمات پایگاه دنبند می توننند نز طریق فرم  -5

ی پایگاه آنها بن ثبت نمایند. بخش پشتیبانی پایگاه دب نسرع وقت مشکل بن پیگیاری نماوده و باا شاما تمااس خونهناد نصل

 گرفت.

 

 

http://journalseek.net/
http://ilam.megapaper.ir/search?query=1460-4744&query-type=issn&user-active-tab=journal-article

