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  جديد مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي پايگاهمعرفي 
  

  دكتر نيكو يماني
  
  

 179): 1(7؛ 1386بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 
با هدف فراهم  ي آموزش در علوم پزشكيمجله ايرانجديد  پايگاه

نمودن امكان ارسال مقاالت به صورت الكترونيـك و همچنـين در   
. اندازي شد دسترس قرار دادن مقاالت مجله به صورت برخط راه

بــراي عمــوم در  http://ijme.irدر آدرس اينترنتــي  پايگــاهايــن 
  .دسترس است

ترس خواننـدگان،  هايي در دسـ  ، قابليتپايگاهاندازي اين  با راه
اندركاران مجله قرار گرفته است كـه در اينجـا    نويسندگان و دست

  :ها عبارتند از اين قابليت. گردد بطور مختصر به آنها اشاره مي
 قابليت دريافت مقاله از نويسندگان به صورت الكترونيك؛ •

ثبت خودكار تمام رويدادهاي مربوط به مقـاالت و ايجـاد پرونـده     •
 هر مقاله؛ الكترونيك براي

ــراي     • ــه ب ــر مقال ــك ه ــده الكتروني ــار پرون ــت ارســال خودك قابلي
 نويسندگان؛

 ؛)Tracking(قابليت رهگيري وضعيت مقاله توسط كاربران  •
 قابليت داوري مقاالت به صورت الكترونيك؛ •

 هاي داوري خاص؛ قابليت طراحي فرم •

ــه صــورت     • ــراي نويســندگان و داوران ب ــه ب ــت ارســال نام قابلي
 خودكار؛

 ها؛ ليت تنظيم انواع متون، از قبيل متن نامهقاب •

هاي  هاي جديد مجله با فراگذاري فايل قابليت انتشار برخط شماره •
PDF؛ 

 هاي مجله؛ آرشيوسازي تمام شماره •

قابليت نمايش تعداد مراجعه بـه چكيـده و مـتن كامـل مقـاالت بـه        •
 صورت تفكيكي؛

 .ايجاد موتور جستجوي خودكار براي هر شماره مجله •
توانـد از   مي ،كاربر، بدون داشتن نام كاربري و كلمه عبور هر

. هـاي مجلـه اسـتفاده كنـد     آرشيو مجله و امكان جستجوي شماره
جستجوي مجله به صورت سـاده و پيشـرفته، در صـفحه اصـلي     

در دسترس همگان قرار دارد و امكان جسـتجو بـه هـر دو     پايگاه
  .زبان فارسي و انگليسي فراهم شده است

و اختصـاص نـام    پايگـاه ر ارسال مقاله، ثبت نـام در  به منظو
، كـافي  پايگاهبراي ثبت نام در . كاربري و كلمه عبور الزامي است

 راسـت كـه در سـتون سـمت    » ثبت نام و اشتراك«است كه به منوي 
. تكميل نماييد صفحه اصلي قرار دارد مراجعه كنيد و فرم ثبت نام را

ي و كلمه عبور، بـا اسـتفاده از   بعد از ثبت نام و انتخاب نام كاربر
، فرم »براي نويسندگان«آن، وارد سيستم شده و از قسمت منوي 

ارسال مقاله را انتخاب نموده و مراحل ارسال را قدم به قدم طـي  
بعـد از فراگـذاري مقالـه و اعـالم تأييـد اطالعـات، مقالـه را        . كنيد

  .ارسال نماييد
در قسـمت  » نبـراي نويسـندگا  «قابل ذكر است كـه در منـوي   

، اطالعات الزم بـراي ارسـال مقالـه قـرار     »راهنماي ارسال مقاله«
. توانيد به آن مراجعه كنيـد  داده شده است كه در صورت نياز مي

تواند با ورود به سيسـتم، بـه    هر نويسنده پس از ارسال مقاله مي
صفحه شخصي خود وارد شده و مقاالت ارسال كرده را پيگيري، 

قابـل ذكـر اسـت كـه امكـان      . آن مطلع شود و از آخرين وضعيت
ويرايش مقاله و اطالعات مربوط به آن قبل از ارسال مقاله بـراي  

  .داوري، وجود دارد
در طي فرايند داوري و اصـالح، نويسـنده از نظريـات داوران    

تواند نظرات و پاسخ خـود را در صـفحه مربـوط     مطلع شده و مي
داور مسـؤول مقالـه در   به هر مقالـه وارد كنـد و بـا سـردبير يـا      

  .ارتباط باشد
پس از تأييد نهايي، مقالـه بـراي چـاپ آمـاده اسـت و بعـد از       

قرار خواهد  پايگاهآرايي همراه ساير مقاالت آن شماره در  صفحه
  .گرفت

مجله در  پايگاهتوانيد مقاالت خود را از طريق  از اين به بعد، مي
  .ارسال نماييد http://ijme.irآدرس 
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