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 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

های مختلف شرح داده خواهد به تفصیل بخش پردازیم؛ سپسجدید این پایگاه می های نسخهابتدا به شرح ویژگی

 شد.

 های نسخه جدید:ویژگی

 ؛های مطالب مورد نظرجستجوهای بهینه با تعیین ویژگی 

  ؛تفکیک مجالت علمی، تخصصی و عمومی برای دستیابی آسان و جستجوهای مجزا 

  ؛شماره ثبت شده  ۱۳۰،۰۰۰نشریه با  ۳۳۰۰افزایش تعداد نشریات عضو به بیش از 

  تهیه خروجی مقاالت علمی برای نرم افزارهای مدیریت ارجاع 

  دسترسی نویسندگان مقاالت به فایل مطالب خود 

  امکان ارتباط با نویسندگان مطالب 

 تکمیل و توسعه داشبورد اعضای سایت برای ایجاد فهرست های مورد عالقه و پیگیری سفارشات 

 

 Magiranهای دسترسی به پایگاه راه. 1

 مستقیم به پایگاه از طریق آدرس:ورود  .۱

https://www.magiran.com/ 

عاتی، های اطالوارد سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شده، از قسمت کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، پایگاه .2
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 کاربرانبخش عضویت و ورود . 2 

 

 

 شرایط عضویت 

ضویت مگیران در آیند، اما ایجاد و همه عالقمندان می ستفاده از خدمات به ع سایت ثبت نام کرده و برای ا توانند در 

یر اسللللت نپلل  مکللا یژه بلله عضلللو ا ترسلللی و ختصللللاه دسللل قا بللا ا ف فولله رزوملله  میللل حللل ک  .ت

 :یابددر حال حاضر این دسترسی با شرایا زیر به اعضا اختصاه می

 ایمیل تایید شده عضو قبال در یکی از مقاالت سایت ثبت شده باشد.  

 نام و ایمیل عضو قبال در ساختار نشریه به عنوان ارکان نشریه یا اعضای هیئت توریریه ثبت شده باشد.  

 های عضو در سایت ثبت شده باشدنام و ایمیل عضو قبال به عنوان نویسنده یکی از مطالب روزنامه.  

 

 



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  نامثبت

نام باالی حفوه را بزنید و فرم عضویت مگیران را  با ایمیلی که معموال در مقاالت برای شروع کافی است کلید ثبت

 .تکمیل نمایید ،خود ذکر می کنید 

یست به نام دوباره ناند با ایمیل و رمز خود به سایت وارد شوند و نیازی به ثبتنویسندگانی که قبال عضو سایت بوده

 .یمیل حداقل در یکی از مقاالت نمایه شده منتشر شده باشدشرطی که ا

 سایت ایمیل شما را در اطالعات مقاالت ثبت شده جستجو کرده و در حورت یافتن حداقل یک مقاله، دسترسی ویژه 

 .دهدبرای ادامه مراحل را به شما اختصاه می

در کنار نام شما به باالی حفوه « الت منمقا»و « ویرایش رزومه»بدین ترتیب بعد از ورود به سایت دو لینک 

  .افزوده خواهد شد

 توجه

پ یر نیسلت فعال تنها راه های نویسلندگان برای ما امکاناز آنجا که اعتبار سلنجی و اطمینان از درسلتی درخواسلت

یل ایشللللان اسللللت قاالت، از طریق ایم واق م عات و ال طای مجوز برای درط اطال گان و اع ند ید نویسللل  .تای

سی ایمیل  ستر ستی خود د حندوق پ شما نیز به  شد و البته  شده با شما باید در اطالعات یا متن مقاله مجله ذکر 

ما داده شلللود به شللل های الزم بر اسللللاس آن  تا مجوز ید  ید کن تای یل خود را  ید و ایم باشللل ته   .داشللل

 

  :در حورتی که بعد از ثبت نام این دسترسی به شما داده نشده موارد زیر را بررسی کنید

 باشند. در این حالت بهتر است دوباره با آن ممکن است مقاالت شما با ایمیل دیگری در سایت نمایه شده

  .نام کنیدایمیل در سایت ثبت

 است. از نویسنده مسئول مقاله بخواهید به تان در سایت ثبت نشدههیچ یک از مقاالت شما به همراه ایمیل

تان ثبت کند یا لینک مطلبی که ایمیل شما در ا را در مقابل نامحفوه مقاالت خود مراجعه کند و ایمیل شم

  .آن ذکر شده است را از طریق فرم پشتیبانی به ما اعالم کنید
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 یل است، از دفتر مجله بخواهید تا ایماگر تنها نویسنده مقاله هستید و ایمیل شما در نسخه چاپی منتشر نشده

الزم نیست این  .شماره انتشار به ما اعالم کند تا در سایت ثبت شودشما را همراه با عنوان یکی از مقاالت و 

  .درخواست برای همه مقاالت شما ارسال شود و ارسال تاییدیه ایمیل یک مقاله برای طی مراحل کافی است

 نووه ورود اعضای قدیمی سایت 

ناسه کاربری یا ایمیل و گ رواژه اگر از همراهان قدیمی سایت هستید کافی است در اولین مراجعه به سایت جدید ش

 .خود را وارد کنید

 دهد. کافی است نام، ایمیلسایت پس از تایید شناسه و گ رواژهتان، فرم جدید ثبت نام سایت را به شما نمایش می

 .و گ رواژه جدیدی ثبت کنید

های خرید شما حفظ فارشاز آن پس ورود شما به سایت با ایمیل و گ رواژه انجام خواهد شد و سوابق اشتراک و س

پ یر است ل ا پس از ثبت نام برای دانلود متن مطالب موجود تنها با پرداخت حق اشتراک ساالنه امکان .خواهد شد

 .پرداخت حق اشتراک اقدام کنید

 خدمات اعضا 

  :با ثبت نام رایگان در سایت خدمات زیر به شما ارایه خواهد شد

  هاهای جدید آنبرای دسترسی سریع و اطالع از انتشار شمارهایجاد فهرست نشریات مورد عالقه 

  ایجاد فهرست مطالب مورد عالقه برای تسهیل مطالعات پژوهشی و تهیه آسان خروجی برای نرم افزارهای

 ارجاع 

 مکاتبه با مجالت و نویسندگان مقاالت 

 دسترسی به سوابق جستجوی مطالب 

  سفارش اشتراک نسخه چاپی نشریات 

 هابه کارت حساب برای مشاهده سوابق خرید و سفارش دسترسی 



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 اشتراک ساالنه شخصی  .3

  پرداخت حق اشتراک»هریک از اعضا می توانند با کلیک بر روی نام خود در باالی حفوه و انتخاب گزینه» 

 .به مدت یک سال مشترک سایت شوند و از خدمات ویژه مشترکان بهره مند شوند

 

  :دوره اشتراک خود از خدمات زیر برخوردار خواهند شدمشترکان سایت در طول 

 بسته اولیه دریافت متن حد عنوان مطلب 

 های افزایشی دانلود متن امکان خرید بسته 

 سفارش اشتراک نسخه چاپی مجالت با تخفیف ویژه سایت 

 افزایش سقف فهرست نشریات موردعالقه 

 افزایش سقف فهرست مطالب مورد عالقه 

  اندازی خواهد شدکه در آینده نزدیک در سایت راهو خدمات دیگری. 

اعتبار  .دشوبا پرداخت حق اشتراک ساالنه بسته اولیه دانلود حدمقاله با اعتبار یک سال برای استفاده شما فعال می

 .شوداین بسته فقا تا پایان دوره اشتراک شماست و باقیمانده آن به دوره بعد منتقل نمی

ی متن را های افزایشتوانید یکی از بستهایان دوره اشتراک اعتبار اولیه شما به پایان برسد میدر حورتی که قبل از پ

  .ها نیز تنها تا پایان دوره اشتراک شما خواهد بوداعتباراین بسته. خریداری کنید
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 اشتراک سازمانی 

د با پرداخت حق اشتراک ساالنه امکان تواننهای مختلف میها و مراکز پژوهشی ادارات و سازمانها، کتابخانهدانشگاه

دسترسی نامودود اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان خود را به منابع این سایت 

با برقراری این خدمات، کاربران این مراکز برای دانلود متن مقاالت نیازی به ثبت نام و پرداخت حق  .فراهم آورند

  .مورد استفاده شناسایی خواهند شد IP و در زمان ورود به سایت بر اساس عضویت نخواهند داشت

رای شوند و ببدیهی است این دسترسی تنها برای کاربرانی است که از شبکه داخلی مراکز عضو به سایت وارد می

یا کاربران خود  توسا هر مرکز انجام شود VPN استفاده کاربران خارط از مراکز باید تمهیدات فنی نظیر راه اندازی

  .اقدام به ثبت نام و پرداخت حق اشتراک سایت نمایند

گرچه کاربران مراکز عضو برای دانلود مقاالت سایت نیازی به عضویت در سایت ندارند اما در حورت ثبت نام رایگان 

 ه سوابق مطالعات خودمی توانند همزمان با بهره گیری از اعتبار دانلود سازمانی از خدمات اعضا نیز برای دسترسی ب

 .های شخصی بهره مند شوندو ایجاد فهرست

تن های ماید با دانلود مقاالت از اعتبار بستههاگر مشترک سایت هستید و در یکی از مراکز عضو به سایت وارد شد

  .شما کسر نخواهد شد

 گردش کار  .4

شوند دراین سایت ثبت و منتشر می همه مجالت علمی و تخصصی کشور که بامجوز وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی

 .گردندمعرفی می

کنند تااطالعات ای از مجله را به حورت چاپی یا الکترونیک برای ما ارسال مینشریات عضو در زمان انتشار نسخه

نشریه روزآمد شده و فهرست مندرجات آن به طور کامل در سایت ثبت شود. با اعالم تمایل و موافقت مدیران مجله 

 .شود و به تفکیک مطالب در سایت درط می گرددمجله برای ما ارسال میPDF درط فایل متن مقاالت، نسخه برای

 .اندشدهاست با لینک مشاهده متن مشخص مطالبی که متن آنها درسایت ارایه شده



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 .دهندما قرار میاکثر مجالت همزمان با انتشار و برخی با گ شت یک یا چندشماره از انتشار متن خود را دراختیار 

  .پ یر استدانلود و مطالعه متن مطالب موجود با پرداخت حق اشتراک ساالنه توسا اعضا امکان

 جستجوی مطالب  .5

 

است. واژگان مورد نظرتان را ثبت کنید و با فشردن کلید ابزار عمومی جستجوی سایت در باالی حفوات قرار گرفته

 .را انتخاب کنید« طالب مجالت علمی معتبرم»یا « جستجو در مطالب مجالت»جستجو، 

نتایج بر اساس  .کندها را در مطالب مجالت عضو جستجو میموتور جستجو کلمات را بر اساس فاحله جدا کرده و آن

مطالبی که تعداد بیشتری از کلمات با تکرار باالتر در عنوان،  .شوندمیزان ارتباط با واژگان مورد نظر شما مرتب می

توانید بنا به البته می .گیرندگان، چکیده و نام نویسندگان را دارا باشند در ابتدای فهرست نتایج قرار میکلیدواژ

ای ترتیب بر اساس تاریخ چندان جستجوی خود فهرست را بر اساس تاریخ مرتب کنید ولی در جستجوهای چند کلمه

 .کارآمد نیست

نی دلخواه شما نیست پیشنهاد ما استفاده از جستجوی پیشرفته در حورتی که نتایج نمایش داده شده در دوره زما

 .مطالب است

 

 



 MAGIRANراهنمای پایگاه 
 

9 
 

 جستجوی پیشرفته مطالب 

کند همزمان کلمات و عبارات بیشتری را در اطالعات مختلف مطلب جستجو جستجوی پیشرفته به شما کمک می

 .نیدمتنوع نتایج جستجو را بهینه ککنید، از کلمات مترادف یا حتی ترجمه واژگان تخصصی استفاده کنید و با شروط 

در این حفوه همچنین فیلترهایی برای مودودکردن بازه زمانی انتشار مطالب یا نوع نشریات و زبان مطلب وجود 

  .دارد

شوند. پس موتور جستجو ابتدا های اطالعاتی کلمه است و کلمات با فاحله از هم جدا میمبنای جستجو در پایگاه

 .فاحله به کلمات مجزا تفکیک می کند و بعد به جستجوی آنها می پردازد عبارت را بر اساس

رای ها فاحله بزنید. تنها بدر فرم جستجوی پیشرفته از تایپ عالئم خودداری کنید و برای تفکیک کلمات بین آن

از هم جدا  ها رااستفاده کنید تا موتور جستجو آن« -»مشخص کردن کلمات مرکب یا کلمات متوالی از خا فاحله 

 .نکند

 :ها هستند و باهم معنی مشخصی دارند مانندکلمهمنظور از کلمات مرکب کلماتی است که ترکیبی از کلمات و نیم

  …جمهور و-مرغ، رئیس-سرا، تخم-جویی، مهمان-حرفه

-یاخاک، مو-بزنید. مانند فرسایش« -»همچنین اگر می خواهید دو یا چند کلمه باهم جستجو شوند بین آنها 

  …الملل و-بین-زیست، حقوق

اگر در چنین جستجوهایی خا فاحله نزنید تک تک کلمات جستجو میشوند مثال نتایج زیادی خواهید یافت که فقا 

خواهید یافت که احتماال « خاک»یا مثال مطالب زیادی با کلمه « دل جویی»شود یا ها دیده میدر آن "حرفه"کلمه 

 .دنیستن« فرسایش خاک»در مورد 



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  .ها به جستجو بپردازندتوانند با هریک از آندر مگیران دو فرم جستجوی پیشرفته وجود دارد و پژوهشگران می

 

 

  :کادر برای درط کلمات و عبارات وجود دارد 4در فرم جستجوی پیشرفته اول، 
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 :ها باشدشامل همه این واژه

 .را بر اساس فاحله تفکیک کرده و سپس به جستجو می پردازدها و عبارات وارد شده در این کادر موتور جستجو واژه

ها به همان ترتیبی البته ممکن است واژه .ها در آنها وجود داردنتیجه جستجو شامل مطالبی است که همه این واژه

  د.اید در مطلب نباشنهما وارد کردکه ش

ده را وارد کنید مطالبی نمایش دا "وچک متوسامدیریت منابع انسانی شرکت ک"برای نمونه اگر در این بخش کلمات 

های مطلب همچون عنوان یا شود که همه این کلمات حتما در آن باشد و البته مول قرارگیری کلمات در دادهمی

  .چکیده اهمیتی ندارد

رط وجود ششرط منطقی: . )درط کنید تا به عنوان یک واژه جستجو شود و نتایج بهتر شود« انسانی-منابع»توانید می

  .(شودمی AND واژگان با هم

  :شامل عین این عبارت باشد

شود که عین این عبارت در آنها به کار رفته هرچه در این کادر وارد کنید دقیقا جستجو شده و مطالبی دیده می

مین و با ه را جستجو کنید باید در اطالعات مطالب عین این عبارت "توسعه پایدار گردشگری ایران"مثال اگر  .باشد

 .ترتیب وجود داشته باشد

  !در این کادر نیازی نیست که بین کلمات از خا فاحله استفاده کنید

 :ها باشد شامل حداقل یکی از این واژه

 .ها و عبارات وارد شده در این کادر را بر اساس فاحله تفکیک کرده و سپس به جستجو می پردازدموتور جستجو واژه

 .ها در مطلبی وجود داشته باشد تا در نتایج جستجو دیده شودژهکافی است یکی از وا

خواهید مترادف کلمات را نیز همزمان این کادر برای مواقعی که مشغول جستجوی موضوعات مختلف هستید یا می

ابت مثال اگر مایلید مطالبی در مورد بیماری دی .جستجو کنید و یا ترتیب کلمات برای تان اهمیتی ندارد مفید است



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نیز به حورت مجزا مورد جستجو « مرض قند»در این نمونه واژه دیابت به تنهایی و عبارت  "قند-دیابت مرض" :بیابید

 "سانیتوسعه منابع ان"و عبارات  "بهره وری"کار کلمه -نیروی-انسانی کارآیی-منابع-وری توسعه-یا: بهره. گیردقرار می

کنیم که در این حالت ضرورتی شود. تاکید میده و نتایج دیده میهر یک مجزا جستجو ش "کارآیی نیروی کار"و 

 OR شرط منطقی: شرط وجود واژگان با هم.)ندارد که همه کلمات در مطالب یافته شده همزمان وجود داشته باشند

  .) شودمی

 :ها نباشدشامل هیچ یک از این واژه

ا ها مطالبی رخواهید در مورد فرش و دستبافتهگیرد. مثال میمیاین کادر همراه با کادرهای دیگر مورد استفاده قرار 

  :کنیمببینید پس تایپ می

  "گلیم جاجیم دستبافته فرش: "ها باشدشامل حداقل یکی از این واژه

  :در نتایج جستجو ممکن است مطالب زیادی در مورد رویدادهای فرش قرمز مشاهده کنید. برای ح ف آنها

  "قرمز-فرش"ها نباشد: ین واژهشامل هیچ یک از ا

در فرم جستجوی پیشرفته دوم، در هر ردیف فیلد داده موردنظر و شرط مورد نظر را تعیین کنید و کلمات یا عبارات 

  !را درط کنید. به همین سادگی
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توانید همچنین می .در بخش پایینی هر دو فرم، گستره جستجو، دوره زمانی و زبان موردنظرتان نیز قابل تعیین است

  .نتایج جستجو را به مقاالت دارای متن و مقاالت منتشر شده در نشریات علمی معتبر مودود کنید

 راهکار

  .استفاده ترکیبی از کادرهای موجود در جستجوی پیشرفته می تواند شما را در پاالیش و بهبود نتایج یاری دهد

 

 طلب -احولگرا احالح :ها باشداین واژهشامل همه

 نامزد کاندید  :ها باشدشامل حداقل یکی از این واژه



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 انتخابات ریاست جمهوری  :شامل عین این عبارت باشد

 متوده -ها نباشد: آمریکا ایاالتشامل هیچ یک از این واژه

ا جستجو نتایج مختلف را ها در همه کادرها الزاما نتایج جستجو را بهتر نمی کند. خوب است با تغییر شرایدرط واژه

 .بررسی کنید

 پایگاهموجود در مجالت  .6

مجله علمی، تخصصی و عمومی  ۳۳۰۰این پایگاه بدون مودودیت موضوعی دربردارنده اطالعات و مطالب بیش از 

ی کند. طمگیران تنها نشریات ایرانی دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را نمایه می .ایرانی است

و در حورت  عنوان نشریه در سایت نمایه شده ۳6۰۰بیش از  -۱۳9۸تا ابتدای سال  -سال فعالیت مستمر  ۱۸بیش از 

 .استها به روز شدهتداوم انتشار اطالعات آن

تالش می کنیم تا اطالعات و مطالب همه مجالت علمی و تخصصی کشور را در مگیران گردآوری و به حورت متمرکز 

  .ژوهشگران و عالقمندان قرار دهیمدر اختیار پ

با توجه به کارکرد پژوهشی و مطالعاتی این پایگاه و مودودیت امکانات ما، مطالب نشریات خبری، مولی و دانشجویی 

  .شوددر سایت نمایه نمی

شان، تر کاربران به مجالت مورد نیازبه منظور ارایه خدمات مطلوب به پژوهشگران و عالقمندان و دسترسی آسان

 .اندشدهبندی نشریات عضو در سه گروه مجالت علمی، تخصصی و عمومی طبقه
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 مجالت علمی 

 :استوزارت علوم، توقیقات و فناوری نشریه علمی را این گونه توحیف کرده

های ای است که با هدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازی پژوهش و فنارری، پیشرفت و ترویج علم، یافتهنشریه"

های علمی در دوره و شمارگان منظم منتشر ای را در قالب مقالههای بنیادی، کاربردی و توسعهتازه و دستاورد پژوهش

های علمی و اساتید ها، انجمنت علمی معموال توسا دانشگاهمجال ".باشدمی (ISSN)نماید و دارای شماره شاپامی

بسیاری از این مجالت به دلیل شرایا اقتصادی و یا تسهیل دسترسی پژوهشگران،  .شوندهای مختلف منتشر میرشته

این  .ندکنشوند و سایرین نیز نسخه چاپی مجله را در شمارگان مودود منتشر میبه حورت الکترونیکی منتشر می

های مشخص به چاپ گونه مجالت دارای شرایا علمی خاه برای پ یرش مقاله هستند و مقاالت خود را در فرمت

هر مقاله معموال شامل عنوان، چکیده، کلیدواژگان، اسامی و اطالعات یک یا چند نویسنده و بخش  .می رسانند

  .هی ندارندمجالت علمی حفوات عمومی همچون خبر، گزارش و آگ .ارجاعات مقاله است

یا  "علوم، توقیقات و فناوری"های خانهتوانند طبق ضوابطی توسا کمیسیون نشریات علمی وزارتمجالت علمی می

 .تایید شده و حائز اعتبار علمی گردند "بهداشت درمان و آموزش پزشکی"

  .اندمشخص شده« مجالت علمی معتبر»این گونه مجالت در سایت با عنوان 

 .استکند و مجالتی علمی معتبر را با عالمت مشخص کردهالت علمی کشور را نمایه میمگیران همه مج

 مجالت تخصصی 

ی و رسانمجالت تخصصی دربردارنده مقاالت و مطالب متنوعی در یک یا چندرشته تخصصی هستند که برای اطالع

 ایگونه نشریات بیشتر در قطع مجله این .شونداندرکاران و عالقمندان موضوعات مختلف منتشر میارتقای دانش دست

و همراه با شرح رویدادها، گزارش، گفتگو و حفوات آگهی به انتشار مطالب روزآمد کاربردی، مقاالت و  A4 تقریبا

 .پردازندهای گوناگون میها و تخصصهای مرتبا با رشتهدیدگاه



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

ای موتوای مجالت تخصصی پرداخته و آرشیو ارزنده ها به معرفی و ارایهمگیران تنها پایگاهی است که در تمامی رشته

 .استاندرکاران مطبوعات کشور فراهم کردهها تالش دستاز سال

  .اندبندی شدهها بر اساس موضوع دستهبرای آشنایی بیشتر شما با مجالت مورد نیازتان آن

 مجالت عمومی 

ه کلی و یا برای گروه مشخصی از مخاطبین از مجالتی که به انتشار مطالب متنوع در موضوعات مختلف با نگا

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، کودک  .اندبندی شدهپردازند در این گروه طبقهنظرجنسیت یا سن می

معیار ما برای انتخاب، معرفی و  .و نوجوان، زنان و ...، موضوعاتی است که بر جلد اینگونه نشریات به چشم می خورند

سازی این مجالت، تعداد مطالب تولیلی و آموزشی و میزان استفاده و کاربرد این گونه مجالت برای کاربران نمایه

با لواظ این معیار، در حال حاضر نشریات خبری، مولی، خانوادگی و عامه پسند در سایت نمایه . مگیران است

 .شوندنمی

 

 مجالت مورد عالقه 

های جدید آنها مطلع شوید را در ی کنید یا مایلید که از انتشار شمارهمجالتی که همواره به آنها مراجعه م

 .های خود ثبت کنیدعالقمندی

 .نام کنیدالبته الزم است ابتدا در سایت ثبت. کلیک کنیددر فهرست نشریات و یا در کادر باالی نام نشریه روی 
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 جستجوی مجالت  .7

المللی مجله مورد نظرتان را در بخش جستجوی باالی حفوه درط بیننام فارسی، انگلیسی، نام مخفف یا شماره 

 .را انتخاب کنید« مجالت ISSN جستجو در نام یا»کلید جستجو را بزنید و  .کنید

 فهرست مجالت 

فهرست نشریات در دو شکل . در منوی احلی سایت روی مجالت علمی، مجالت تخصصی، مجالت عمومی کلیک کنید

 .شودلی نمایش داده میجدول و فهرست تفصی

در ستون سمت راست حروف الفبای فارسی و انگلیسی . های باالی جدول، فهرست را فیلتر کنیدتوانید با گزینهمی

ی سمت هاتوانید بعد از انتخاب فهرستبرای مشاهده فهرست الفبایی و فهرست موضوعی سایت تعبیه شده است. می

با انتخاب هر گزینه فهرست به  .برای مودودتر کردن نتایج استفاده کنید راست همچنان از فیلترهای باالی حفوه

 .یابدسرعت تغییر می

  :عالیم

خواهید مجالتی که منتشر نمی شوند در نتایج انتشار این نشریه متوقف شده است. در حورتی که نمی

 .را انتخاب کنید« درحال انتشار»جستجو نمایش داده شوند از باالی حفوه گزینه 

نشریات علمی با این عالمت و در رنگهای مختلف نمایش داده می شوند. رنگ سبز رتبه علمی 

ترویجی و خاکستری نشان -پژوهشی)وزارت بهداشت(، نارنجی رتبه علمی-مصوب)وزارت علوم( و رتبه علمی

 .های علوم یا بهداشت هستنددهنده مجالت علمی فاقد رتبه معتبر از وزارتخانه

توانید سفارش خود را به بهای اشتراک نسخه چاپی این مجالت در سایت ثبت شده و شما میفهرست 

 .حورت آنالین ثبت کنید



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 پذیرش مقاله 

 !مگیران خود مقاله نمی پ یرد

توانید در این اما شما می .دکنفقا مقاالت منتشر شده توسا نشریات ایرانی را برای دسترسی پژوهشگران نمایه می

با مراجعه به هرمجله  . ت مرتبا با موضوع مقاله خود را بیابید و برای چاپ مقاله خود با آنها تماس بگیریدسایت مجال

 (Online Submission) شما را به سامانه پ یرش مقاله آن مجله  در کادر باالی اطالعات مجالت علمی کلید

له برای نویسندگان را در اختیار شما قرار فایل راهنمای نگارش مقا  همچنین فشردن کلید .ارجاع خواهد داد

  .خواهد داد

  .برای انتشار مطلب در مجالت تخصصی و عمومی تنها راه تماس با مجله و ارسال مطلب برای ایشان است

 دریافت فایل متن 

ت که های سایر پژوهشگران اسهای پژوهشی، اطالع از دستاوردهای علمی و یافتههای آغازین فعالیتیکی از گام

 .شوندمعموال در مجالت ادواری منتشر می

از آنجا که بازنشر الکترونیکی متن مطالب نشریات نیاز به کسب موافقت مدیران آنها به منظور رعایت حقوق مولفین 

بدین ترتیب شما با جستجو . دارد، مگیران در گام اول فهرست مطالب همه نشریات عضو را در سایت ثبت می کند

درفهرست هر شماره مجله و . توانید از انتشار مقاالت مرتبا با حوزه مطالعات خود آگاهی یابیداره میدر سایت همو

همچنین در نتایج جستجو اطالعات کامل مطلب همچون عنوان، نام نویسندگان، نوع مقاله، زبان و کلیدواژگان آن در 

 .تاریخ انتشار نیز از جمله اطالعات در دسترس شماستنام نشریه، شماره و  .شودحورت درط در نشریه نمایش داده می

درگام بعدی پس از کسب موافقت مدیران نشریه، ایشان فایل متن مقاالت هر شماره را نیز در اختیار مگیران قرار می

 تتوانند با پرداخشوند و اعضای سایت میدرسایت نمایش داده می« مشاهده متن»این مطالب همواره با لینک  . دهند

 .ها را دانلود و مطالعه نمایندحق اشتراک ساالنه آن



 MAGIRANراهنمای پایگاه 
 

19 
 

 فهرست عالقمندی  

های خود جای هنگام مشاهده فهرست مطالب یا جستجو در سایت، مطالب مفید و کاربردی را در فهرست عالقمندی

  .را بزنید  کافی است مقاله را انتخاب کنید و کلید .تان ساده شوددهید تا دسترسی دوباره به آنها برای

 

 

  .نام کنیدبرای ایجاد این فهرست شخصی الزم است در سایت ثبت

تان و همچنین در حفوه داشبورد به دسترسی به این فهرست از طریق منوی احلی عضویت شما و با کلیک روی نام

 .سادگی امکان پ یر است



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

افزارهای مورد استفاده خود فهرست ارجاع برای نرمتوانید لیست مقاالت موردعالقه خود را چاپ کنید یا از آنها می

 .تهیه کنید

 تهیه ارجاع 

 .بزنید  مقاالت مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلید

 Chicago ،Vancouver ،MLA ،APA های استاندارد مختلف ماننددر حفوه ارجاع مقاله، متن ارجاع به شیوه

متن ارجاع فارسی یا انگلیسی به انتخاب شما در حافظه ذخیره با کلیک روی  .شودنمایش داده می Harvard و

 .شودمی

افزار مورد نظرخود را انتخاب کنید و کلید های مدیریت ارجاع، نرمافزارها یا سایتبرای تهیه فایل خروجی برای نرم

 .خروجی فارسی یا انگلیسی را بزنید

 .اهد بوددر خروجی فارسی ارجاعات مقاالت به زبان احلی مقاله خو

 تماس با نویسنده 

فرم تماس با نویسنده را به شما اگر نشانی پست الکترونیکی نویسنده مقاله در سایت ثبت شده باشد زدن کلید 

 .نمایش خواهد داد
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عدم درط ایمیل نویسندگان در سایت به منظور جلوگیری از ارسال اسپم به آنهاست. بدیهی است درحورت دریافت 

 .مکاتبات شما به شکل مستقیم ادامه پیدا خواهد کردپاسخ نویسنده 

  .نکته: متن ایمیل ارسالی شما در مگیران ذخیره نخواهد شد

ها به چاپ مطالبی که در ادامه راهنما عنوان شده است، تنها برای پژوهشگرانی که مقاالتی در مجالت و روزنامه

 باشد.اند، مناسب میرسانده

   مقاالت من .8

توانید مقاالت خود را از مقاالت نمایه شده در مگیران گردآوری کرده و با تایید اطالعات، حفوه شما میدر این بخش 

  .رزومه خود را تکمیل کنید

 :حفوه مقاالت من شامل سه بخش احلی است

 مقاالت تایید شده 

 جستجوی مقاالت 

 هامطالب روزنامه 

 

 



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 مقاالت تایید شده 

به  ،اندای، شما همه مقاالتی که پیش از این همراه آن ایمیل در سایت ثبت شدههدر زمان تایید هریک از ایمیل

  .شوندحورت خودکار به فهرست مقاالت رزومه شما افزوده شده و در جدول مقاالت تایید شده نمایش داده می

 ان و تعداد مشاهده ودر این جدول عنوان و مول انتشار مقاله، سمت شما به عنوان تنها نویسنده یا یکی از نویسندگ

 .شوددانلود مقاله در سایت نمایش داده می

های مختلف مقاله با عالئمی مشخص مهمترین بخش این جدول، ستون وضعیت است. در این ستون وضعیت داده

  .استپ یر کردهشده و کلیک روی برخی از عالئم، تکمیل اطالعات مقاله را برای شما امکان

 :یم و توضیاات آ  دقت کنیدخواهشمندیم به این عال

اگر شما نویسنده مسئول مقاله هستید با کلیک روی این عالمت جدولی از نویسندگان همکار شما در این  

شود. اطالعات این جدول از این پس همراه با اطالعات و عکس نویسنده در حفوه مقاله مقاله نمایان می

را ت ساینویسندگان همکار  توانید با ویرایش اطالعات این جدول و ثبت ایمیلشود. شما مینمایش داده می

برای ارتباط با ایشان یاری دهید. طبعا نویسندگان همکار نیز با این اقدام شما را برای تایید مقاالت خود یاری 

 خواهند داد
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. استاین عالمت نشان دهنده آن است که وابستگی شما در زمان نگارش این مقاله هنوز تعیین نشده

 .کامل کنید« ویرایش رزومه»های خود را در حفوه ابتدا باید جدول وابستگیبرای ثبت این اطالعات 

در این جدول مقاالتی که وابستگی مشابهی دارند را عالمت بزنید و از منوی باالی حفوه، وابستگی مورد نظر 

 .را انتخاب کنید و کلید انتساب را بزنید



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

اطالعات مقاله را بررسی کنید. باالی حفوه پرسشی این کلید را بزنید و به حفوه مقاله مراجعه کنید. 

و در غیر این حورت  «بله»در حورت درستی اطالعات کلید  . شوددر مورد درستی اطالعات نمایش داده می

فرمی برای ثبت اشکال به شما نمایش داده خواهد شد تا همکاران « خیر»را بزنید. با زدن کلید « خیر»کلید 

 .اساس توضیوات شما ویرایش کنندما بتوانند آن را بر 

ای در رزومه شما دیده شود. با مقاالت شما از سایت قابل ح ف نیستند اما ممکن است نخواهید مقاله 

به حورت پیش فرض همه مقاالت تایید  .شودزدن این کلید مقاله در حفوه رزومه شما نمایش داده نمی

   .شودتان دیده میشده شما در حفوه رزومه

 .اشکاالت احتمالی اطالعات درط شده را با ما در میان بگ ارید

در حالت خاکستری متن مقاله در مگیران در دسترس نیست! از مجله بخواهید آن را برای ما ارسال 

 .کند
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روی  .باالی برگه مقاالت تایید شده کلیدهایی برای فیلترکردن فهرست مقاالت شما بر اساس وضعیت آنها قرار دارد

ها کلیک کنید تا مقاالت آن وضعیت به شما نمایش داده شود. نشانگر ماوس را روی هر کلید حرکت دهید تا عملکرد آن

 .آن به شما نمایش داده شود

  .را بزنید  برای مشاهده مقاالت خود با یک وابستگی خاه، آن وابستگی را انتخاب کنید و کلید

 سامانه نویسندگان

 :ستیابی به اهداف زیر راه اندازی شده استسامانه نویسندگان برای د

گردآوری اطالعات نویسندگان برای آشنایی بیشتر، تبادل نظر و یافتن زمینه های همکاری در  .۱

 های پژوهشی زمینه

 مشاهده سوابق علمی و اجرایی و روند مقاالت هر نویسنده .2

درست با ح ف مشابهت اسامی بهبود جستجوهای سایت بر اساس نویسندگان و ایجاد فهرست های  . ۳

 نویسندگان

 تکمیل و تصویح اطالعات ثبت شده مقاالت با کمک نویسندگان هر مقاله. 4

روزانه نمایه شد  مقاالت جدید در سایت به ایمیل نویسندگا  اطالع رسانی خواهد شد تا برای عضویت  

 .نی و تکمیل کننددر سامانه اقدام یا با مراجعه به سایت اطالعات مقاله خود را بازبی

توانند می ،کننددفاتر روزنامه ها یا مجالت عضو در حورتی که معموال ایمیل نویسندگان را در نشریه خود منتشر نمی

این اطالعات را به حورت فهرست در اختیار سایت قرار دهند تا در سایت ثبت شده و به نویسندگان برای انجام مراحل 

 .رسانی شودبعدی اطالع

 



 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 رزومه  صفاه

حفوه رزومه نویسندگان شامل عکس، مشخصات فردی، سوابق علمی و اجرایی، فهرست مقاالت منتشر شده در 

نشریات و سوابق همکاری ایشان با نشریات خواهد بود که همه مراجعان سایت با کلیک روی نام شما در حفوه 

 .ده کنندتوانند آن را مشاهاطالعات مقاله، با جستجوی اسامی نویسندگان می

با فعال شدن این حفوه لینک مستقیم آن نیز به شما اعالم خواهد شد تا در حورت تمایل در اختیار همکاران یا 

 .دانشجویان خود قرار دهید و البته در موتورهای جستجو نیز ثبت خواهد شد

 ویرایش رزومه

علمی، مشاغل و... را برای معرفی خود در توانند عکس، مشخصات فردی، اطالعات تماس، سوابق نویسندگان عضو می

 .این حفوه ثبت کنند

تواند برای آشنایی مخاطبان و خوانندگان مقاالت با شما مفید باشد شما با ثبت اطالعات در این این اطالعات می

بخش، مسئولیت درستی آن را برعهده خواهد گرفت. بدیهی است در حورت ادعای اشخاه حقیقی یا حقوقی در 

 .درستی این اطالعات پاسخگو خواهید بود مورد

به منظور سهولت بیشتر، اطالعات این حفوه در چند بخش جدا شده و برای هر بخش کلید ویرایش در باالی هر 

های متعددی توانند ردیفها که میهایی همچون مدارک توصیلی و وابستگیاست. بخشکادر در نظر گرفته شده

توانید یک ردیف جدید به آن اضافه طراحی شده و با زدن کلید در باالی هر جدول میداشته باشند به حورت جدول 

 .کنید
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 اطالعات شخصی 

 نام شما

ای برای ثبت نام و نام را بزنید حفوه« ویرایش رزومه»زمانی که بعد از ثبت نام در سایت برای اولین بار لینک 

  د.وشخانوادگی شما به فارسی و انگلیسی نمایش داده می

 :به موارد زیر توجه کنید

  نام و نام خانوادگی کامل خود را بر اساس شناسنامه ثبت کنید. اگر برخی از مقاالت شما با نام دیگر یا با

اند از طریق فرم پشتیبانی به ما اطالعات دهید تا در اطالعات شما ثبت ح ف یا اضافه پسوند منتشر شده

 .شود

ها را خواهید بر اساس نام شما جستجو شده و امکان درخواست الواق آنمقاالتی که فاقد ایمیل هستند 

 .داشت

 از تایپ حروف مخفف در بخش فارسی یا انگلیسی خودداری کنید. 

  ممکن است در اولین ورود، اطالعات شما در فرم نمایش داده شود. این به خاطر آن است که قبال اطالعات

ه شناسنامه نشریه ثبت شده است. در حورت نیاز، اطالعات را شما به واسطه همکاری با نشریات در حفو

 .کامل کنید

 درط نام فارسی و انگلیسی ضروری است. 

 

 عکس

نید تواعکس مناسبی که چهره شما در آن مشخص باشد انتخاب کنید و در سایت آپلود کنید. در پنجره آپلود می

عکس را با کلیک روی آن جابجا و یا با اسالیدر زیر عکس بزرگ و کوچک کنید تا چهره شما وسا کادر قرار گیرد و 
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 شود از این رو سعیای کوچک نمایش داده میاندازههای سایت تصویر شما در به خوبی دیده شود. در بعضی از قسمت

 .کنید تا کادر با چهره شما پر شود

های اگر مایل نیستید عکسی از خود در سایت قرار دهید از این بخش حرفنظر کنید. خواهشمندیم از ارسال عکس

 .متفرقه یا نشان دانشگاه، شرکت یا موسسات جدا خودداری کنید

 اطالعات تماس

 .خش تلفن همراه، تلفن ثابت، ایمیل دوم، نشانی وب سایت و شهر مول اقامت خود را ثبت کنیددر این ب

 در حفوه رزومه شما دیده خواهد شد. « نمایش به همه»های تماس شما فقا در حورت عالمت زدن تلفن

 .دهدثبت تلفن ما را برای ارتباط با شما در مواقع ضروری یاری می

 ثبت و تایید کنید تا مقاالت ثبت شده با آن در لیست مقاالت شما نمایش داده  نشانی دوم ایمیل خود را

 .شود

  نشانی ایمیل شما به منظور جلوگیری از ارسال اسپم در سایت نمایش داده نخواهد شد. عالقمندان میتوانند

رتباط از طریق در حورت تمایل شما به ارسال پاسخ، ا .از طریق فرم تماس، پیام خود را به شما ارسال کنند

 .ایمیل ادامه خواهد یافت

 نشانی سایت شخصی، حفوه دانشگاهی یا لینک فهرست مقاالت منتشره در "سایت"توانید در فیلد می ،

 .مجالت خارجی را ثبت کنید

 سایر اطالعات

رزومه شما در چند کادر باالی حفوه اطالعات مختلف خود را ثبت کنید. این اطالعات به حورت خالحه در حفوه 

 .نمایش داده خواهد شد
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 اره درب"توانید توضیواتی در مورد سوابق، فعالیت های جاری خود و عالقمندی های پژوهشی تان در بخش می

 .درط کنید "من

 های تخصصی کلیدهای خارجی و رشتهپس از ثبت هریک از زبان «Enter»  را بزنید تا موارد از هم تفکیک

  کند.کمک میا برای جستجوی پژوهشگران بر اساس زمینه های تخصصی رمگ ایراناین کار  .شوند

 ORCID  شناسه یکتایی برای پژوهشگران است که در سایتی با همین نام به نویسندگان مقاالت علمی

 .یابد. اگر قبال این شناسه را دارید در سایت ثبت کنیداختصاه می

  !این شناسه ندارند نویسندگان مقاالت تخصصی و عمومی معموال نیازی به

 مدارک تاصیلی 

اطالعات هر یک از مدارک توصیلی دانشگاهی خود را به حورت مجزا ثبت کنید. این فهرست در حفوه رزومه شما 

 .به ترتیب سال دریافت مدرک نمایش داده خواهد شد

 جستجو، آنها را بیابید است تا شما با ها و مراکز آموزش عالی کشور در فهرست ثبت شدهاسامی همه دانشگاه

از آنجایی که ممکن است نام دانشگاه یا مرکز طوالنی باشد بهتر است فقا کلمات خاه آن  .و انتخاب کنید

 .را تایپ کنید و از فهرست نتایج دانشگاه خود را انتخاب کنید

  دانشگاه حنعتی »نام همه مراکزی که این کلمه در آن وجود دارد از جمله « نصیر»برای مثال با تایپ کلمه

 .شودنمایش داده می« خواجه نصیرالدین طوسی

 ویرگول»های خارجی، شهر، کشور مول اخ  مدرک خود را در ردیف آخر به همین ترتیب و با نام دانشگاه »

  .دجا تایپ کنید تا بررسی و به فهرست اضافه شوثبت کنید. همچنین اگر نام دانشگاه ایرانی را نیافتید همین

  انگلیسی درست رشته توصیلی خود را درط کنید تا در جستجوهای سایت مورد استفاده قرار گیردترجمه. 

 اید انتخاب نام دانشگاه کافی است و الزم نیست اگر مدرک توصیلی خود را از دانشگاه پیام نور دریافت کرده

 .مرکز مشخص شود
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 جدول وابستگی 

علمی نشان دهنده رتبه علمی یا جایگاه دانشگاهی وی در زمان  هر نویسنده در مقاالت Affiliation وابستگی یا

شود اما ما تا کنون این داده را گرچه معموال وابستگی نویسندگان هر مقاله در متن مقاله ذکر می .نگارش مقاله است

ده فراهم شدر طراحی سامانه نویسندگان این امکان برای هر نویسنده شده است. در بانک اطالعاتی مگیران ذخیره ن

های مختلف خود طی سالهای گ شته و آینده را در جدولی همراه با مشخصات کامل ثبت کند و سپس که وابستگی

 .ها نسبت دهدبه سادگی هر گروه از مقاالت خود را به یکی از این وابستگی

هرست توانند فمتن کامل میمندان هنگام مشاهده حفوه اطالعات مقاله در مگیران و قبل از دانلود بدین ترتیب عالقه

 .نویسندگان هر مقاله و وابستگی هرکدام در زمان نگارش مقاله را مشاهده کنند

 .تان نمایش داده خواهد شددر حفوه رزومه شما فقا وابستگی جاری

 ثبتهای خود در زمان نگارش مقاالت را ها بزنید و اطالعات هریک از وابستگیرا در باالی جدول وابستگی+  کلید

 .کنید

 

 ناوه نمایش

ای وابستگی شما بر اساس شکل استاندارد با چسباندن اطالعات وارد شده به یکدیگر نمایش داده خواهد شد و کلمه

های تکراری در ل ا در حورت نیاز کلمات گروه، دانشکده یا... را ثبت کنید و از ثبت داده .به آن افزوده نخواهد شد

 .فیلدها خودداری کنید

های سایت استخراط و نمایش داده ها از جدولهای داخلی ثبت نکنید! این دادهشهر و کشور را نیز برای دانشگاهنام 

 .خواهد شد
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 .ودهای زیر نمایش داده شپس از ثبت اطالعات جدول را بررسی کنید تا وابستگی شما به شکل درست و مطابق مثال

 

 م دانشگاه[،]شهر[،]کشور[]سمت[]رشته، گروه، دانشکده یا پژوهشکده[،]نا

 دانشجوی دکتری شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه حنعتی شریف، تهران، ایران

 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 

 :توجه

  مایش مقاله نمعادل انگلیسی وابستگی شما در زمان نمایش مقاالت انگلیسی یا ترجمه انگلیسی اطالعات

 نام انگلیسی دانشگاه را در قسمت. شود. ل ا اطالعات بخش انگلیسی را نیز به طور کامل وارد کنیدداده می

Depatment ثبت نکنید!  

  طبق مصوبه دانشگاه پیام نور در هنگام ثبت وابستگی فقا باید نام دانشگاه انتخاب شود و نباید نام مرکز

  .ثبت گردد

  همکاری با نشریات

برخی از نویسندگان به عنوان حاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر یا عضو توریریه مجالت مختلف فعالیت دارند. از 

شود، این بخش از آنجا که در سایت مگیران شناسنامه نشریات و همکاران آن به حورت کامل ثبت و نگهداری می

 .همان جداول در رزومه شما نمایش داده خواهد شد

های گ شته در سایت وجود نداشته باشد. این جدول شامل سوابق همکاری شما با نشریات در سال ممکن است

همکاری جاری شما با نشریات است که از این پس حتی در حورت قطع همکاری نیز برای نمایش در رزومه در سایت 

  .حفظ خواهد شد
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گ مای خاتمه یافته است از طریق فرم پشتیبانی یهکنید یا همکاری شما با نشراگر اشکالی در این بخش مشاهده می

 رسانی کنید. ایران اطالع

 

 

 

 

 


