*** راهنمای استفاده از سامانه جامع تامین منابع علمی *** FarsLib
* * Fars Digital Library

 ثبت نام و ورود به سامانه
جهت عضویت در سامانه و ورود به حساب کاربری به آدرس  FarsLib.comمراجعه می کنیم .صفحه زیر به شما نمایش
داده می شود.
توجه :فلش زرد رنگ در تصویر زیر ،آدرس فعلی آی پی شما را نشان می دهد.
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بر روی گزینه "ورود موسسات و دانشگاه ها" کلیک کرده و در کادر مشخص شده نام یا آدرس دامنه دانشگاه خود را وارد
نمایید( .برای مثال" :دانشگاه خوارزمی" یا " "khuو.)...

پس از یافتن دانشگاه مورد نظر خود بر روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید تا به صفحه ورود هدایت شوید( .شکل زیر)

توجه داشته باشید در صورتی که در سامانه قبلی ( )ArticleGateعضویت داشته اید دیگر نیازی به ثبت نام مجدد ندارید
و کافیست با وارد کردن ایمیل و رمز عبور مربوط به سامانه قبلی ،وارد حساب کاربری خود شوید.
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پس از ورود موفق به سامانه وارد صفحه اصلی می شوید.

 دانلود مقاالت از طریق صفحه جستجو پیشرفته:
در صفحه جستجوی پیشرفته ،شما می توانید بر اساس کلید واژه ،عنوان ،نام نویسندگان و شناسه دیجیتال ،به جستجوی
مقاالت بپردازید و مقاالت مورد نظر خود را از بین موارد یافت شده به طور مستقیم دانلود کرده Full Citation ،آن را به
فرمت های گوناگون دریافت کنید و یا آنها را به لیست عالقه مندی های خود اضافه کنید تا در زمان دیگری آنها را
مدیریت و یا دانلود نمایید .همچنین می توانید جهت فیلتر جستجوی خود و یافتن هرچه دقیقتر آنچه که می خواهید
فیلترهای زیر را اعمال کنید:
 :Keywordsکلیدواژه
 :Sort Byجستجو بر اساس ارتباط یا جدیترین تاریخ انتشار
 :Publisherپایگاه اطالعاتی
 :Authorsنام نویسنده
 :Typeنوع سند مورد جستجو ( Chapter – Conference Paper – Journal Articleو)...
 :Yearسال انتشار سند
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 دانلود مستقیم از طریق لینک چکیده و یا  DOIمقاالت:
در اشکال زیر ،محل قرارگیری لینک مقاله ) (Article Linkو شناسه دیجیتال مقاله ( )DOIدر برخی از مهم ترین
پایگاه های اطالعاتی ،آمده است.
پس از وارد شدن به صفحه  Abstractمقاله مورد نظر خود ،به دلخواه یکی از موارد  Article Linkیا DOI
را  Copyکرده و در قسمت های مشخص شده در صفحه اول سامانه Paste ،کنید .سپس با زدن کلید  Enterیا آیکون
جستجو می توانید مقاله خود را دریافت کنید.
(توجه داشته باشید که دانلود برخی از مقاالت ممکن است کمی بیشتر طول بکشد ،لطفا در حین بارگذاری منتظر بمانید و از
بارگذاری مجدد صفحه خودداری کنید)
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در شکل زیر محل قرار دادن لینک مقاله یا شناسه دیجیتال در سامانه مشخص شده است:

 نمایش لینک و  DOIیک مقاله در تعدادی از مهم ترین پایگاه های اطالعاتی:
.................................................................
ScienceDirect
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.................................................................
Springer

.................................................................
IEEE
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.................................................................
Wiley

.................................................................
Taylor & Francis
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 بخش دسترسی مستقیم به پایگاه ها
در این بخش می توانید به تعدادی از مهمترین پایگاه های استنادی و علمی به صورت مستقیم دسترسی پیدا کنید.
کافیست پس از ورود به این بخش ،بر روی هر یک از لینک های موجود کلیک کنید تا به صفحه اختصاصی آن پایگاه
هدایت شوید( .شکل زیر)

 دانلود پایان نامه
با کلیک بر روی لینک مشخص شده در شکل زیر می توانید به صفحه اصلی جستجوی پایان نامه مراجعه کرده و به طور
پیشرفته و مشخص به جستجو محتوای مورد نظر خود بپردازید.
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 دانلود کتاب
با کلیک بر روی لینک مشخص شده در شکل زیر می توانید به صفحه اصلی جستجوی کتاب های التین مراجعه کرده
و به طور پیشرفته و مشخص به جستجو محتوای مورد نظر خود بپردازید.

 مشاهده گزارشات ارجاع ژورنال ) ( Journal Citation Reports = JCR
با کلیک بر روی لینک مشخص شده در تصویر زیر وارد صفحه  JCRمی شوید و می توانید به تمامی اطاالعات استنادی
ژورنال ها بر حسب سال های مورد نظر دسترسی پیدا کنید.
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 دسترسی به بخش منوی امکانات حساب کاربری
از طریق قسمت مشخص شده در تصویر زیر می توانید به منوی امکانات حساب کاربری خود دسترسی پیدا کنید.

 توضیح فیلدهای منوی امکانات
 ناحیه کاربری:
در این قسمت کلیه مشخصات کاربری فرد قابل مشاهده می باشد.
در کادر مشخص شده در تصویر زیر اعتبار باقیمانده مقاالت ،پایان نامه ،کتاب و همچنین نوع محدودیت حساب
کاربری فرد قابل مشاهده می باشد.
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 تنظیمات کاربری:
در این بخش کاربر می تواند شماره تماس و رمز عبور خود را تغییر دهد.
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 مقاله های من:
در این قسمت کاربر به لیست کلیه مقاالتی که طی یک ماه گذشته از سامانه دریافت کرده است دسترسی دارد و
در صورت نیاز می تواند آنها را بدون کسر اعتبار دانلود ،مجددا دریافت نماید.

 عالقه مندی های من:
در این بخش مقاالتی که قبال کاربر به لیست عالقه مندی های خود اضافه کرده است قابل مشاهده و در صورت
نیاز قابل دانلود می باشد.
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 درخواست های آفالین:
مطابق تصویر زیر در این قسمت کاربر می تواند وضعیت دسترسی به آن دسته از مقاالتی که به صورت مستقیم از
سامانه قابل دریافت نبوده اند و درخواست آفالین آنها را داده است را مشاهده نماید .در صورتی که وضعیت مقاله
"موجود" باشد یعنی آن مقاله به سامانه اضافه شده و هم اکنون قابل دریافت می باشد .اگر وضعبت "ناموجود"
باشد یعنی دسترسی به آن مقاله به صورت آفالین امکان پذیر نبوده است.

 پایان نامه های من:
در این بخش پایان نامه های دریافتی توسط کاربر قابل مشاهده و دریافت مجدد می باشد.
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 کتاب های من:
در این بخش کتاب های دریافتی توسط کاربر قابل مشاهده و دریافت مجدد می باشد.

 منابع تحت پوشش:
در صفحه اصلی سامانه ،با کلیک بر روی "لیست منابع تحت پوشش سامانه" می توانید لیست منابع علمی ای که
در حال حاضر تحت پوشش سامانه می باشند را مشاهده نمائید.

*** پایان راهنمای جامع استفاده از سامانه تامین منابع علمی *** FarsLib
14

