وبینار(سمینار انجام شذه در اینترنت)تخصصی -آموزشی پورتال جذیذ ISSN
دس سٍص چْاسم طاًَیِ > 1:( 811دی <? )19پَستال ٍ اکؼتشاًت هشکض تیيالوللی  ISSNساُ اًدذاصی ٍ دس پایداى
هاُ هاسچ > 11( 811فشٍسدیي =?)19تِ طَس کاهل تاسگزاسی شذ .هشکضتیيالوللی ISSNتِ هشاکض هلی اعالم کدشد
تِ هٌظَس آشٌایی کداستشاى تدا پَستدال دذیدذ کاسگداُ آهَصشدی آًالیدي تدِ صتداىّدای اًگلیؼدی ٍ اػدااًیایی
تشگضاسخَاّذ کشد ٍ اص هشاکض هلی دسخَاػت کشد دس صَست توایل تِ ششکت دس ٍتیٌاس تا اسػال ایویل تِ تخش
کتاتشٌاػی هشکض تیيالوللی  ISSNثثت ًام کٌٌذ .هشکض هلی شاپا ًیض تا اسػال ایویلی خاًوْا حویذُ هعوداسی ٍ
هشین هحوذی ًظاد سا تشای ششکت دس ٍتیٌاس تِ صتاى اًگلیؼی هعشفی کدشد .دس تداسی ششدن آٍسیدل >1=( 811
فشٍسدیي =? )19لیٌک هشتَط تِ ششکت دس ٍتیٌاس تِ ایویل هشکض هلی شاپا اسػال شذ ٍ تا ّوکداسی ٍ پشدتیثاًی
اداسُ استثاطات ٍ اهٌیت شثکِ کاسشٌاػاى هشکض هلی شاپا دس ٍتیٌاس آهَصشی ششکت کشدًذ.
ٍتیٌاس دس ػاعت ; 1;@1دقیقِ تِ ٍقت پاسیغ (; 1=@:دقیقِ تِ ٍقت تْشاى ) ششٍع شذ .دس ّش ٍتیٌاس دٍاصدُ ًفش
ّن صهاى هی تَاًؼتٌذ ششکت کٌٌذ .دس آغاص سئیغ تخش دادُ شثکِ ٍ اػتاًذاسدّا تِ ّوشاُ سئدیغ تخدش IT
هشکض  ISSNتیيالولل دستاسٓ ٍتیٌاس تَضیحاتی دادًذ.
مباحث مطرح شذه در وبینار:
 قؼوتْای هشتَط تِ ًاششاى خذهات  ٍ Road ISSNاکؼتشاًت تِسٍص شذ؛
 قؼوت هشتَط تِ  virtueتغییش ًکشد؛

 قؼوت  Free accessتشای کاستشاى هعوَلی طشاحی شذ دس ایي قؼوت اطالعات هختصش هشتدَط تدِ
شواسُ ٍ عٌَاى ًوایش دادُ هی شَد؛

 دس ػوت ساػت تاال  Log inتشای ٍسٍد تِ پَستال دس ًظش گشفتِ شذ کدِ هشاکدض هلدی تدا ٍاسد کدشدى
شٌاػِ کاستش ٍ سهض عثَس خَد ٍاسد هحیط اصلی پَستال هیشًَذ؛
 دسصَست فشاهَشی شٌاػِ کاستش ٍ سهض عثَس تایذ تا  issn.orgهکاتثِ شَد؛

 دس اتتذای ٍسٍد تِ پَستال ًقشِ دْاى هشاّذُ هیشَد کِ تا کلیک تش سٍی شْش هَسد ًظش اطالعدات ٍ
آهاس هشتَط تِ تعذاد ٍ ISSNاًَاع  ISSNآى شْش هشخص هیشَد؛

 دس قؼوت دؼتجَی ػادُ دؼتجَ اص طشیق عٌَاى ٍ شواسُ  ISSNاًجام هیشَد؛

 دس دؼتجَی پیششفتِ اهکاى فیلتشکدشدى تدش اػداع  ٍ register ٍ workیدا  open accessتدَدى
ٍدَد داسد.

 دؼتجَ تش اػاع ًَع هحول اهکاىپزیش اػت؛

 دؼتجَ اص طشیق عٌَاى ٍ کلیذ عٌَاى تا اًتخاب گضیٌِ"ششٍع عثاست تا" یا "خاتوِ یافتِ تا" اهکاًادزیش
اػت.
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 اػتفادُ اص عولگشّای تَلی اص دیگش اهکاًات دؼتجَی پیششفتِ اػت؛
 اهکاى آپلَد فایل دس فشهت ً TXTیض ٍدَد داسد؛

 دس دؼتجَی تخصصی دؼتجَ تش اػاع کذ کشَس هشاّذُ ٍضدعیت  ٍ block numberهشداّذُ
 ... ٍ abbreviatedاهکاىپزیش اػت.

 اص دیگش اهکاًات پَستال دذیذ ایجاد پشٍفایل شخصی اػت کِ سکَسدّای هَسد ًظش سا هیتَاًیذ دس آى
رخیشُ کٌیذ؛
 اهکاى ایضٍ گشفتي اص پَستال تش اػاع هاسک  81یًَی هاسک هاسک ً Xmlیض ٍدَد داسد؛

 دس قؼوت پشٍفایل پیشیٌِ دؼتجَ ٍ رخیشُ  ٍ Favorite searchاهکاى ایجاد کاست ٍدَد داسد؛

 دس صَست فیلتش دؼتجَ تش اػاع  OAعالهت دػتشػی آصاد دس تاالی ّش سکَسد ًوایش دادُ هیشَد؛

 اص اهکاًات دذیذ پَستال پیشٌْاد تغییش دس سکَسد تَػط ًاشش اػت تِ ایي صَست کِ ًاشش تدا شٌاػدِ
کاستش ٍ سهض عثَس خَد ٍاسد ػاهاًِ شذُ ٍ تا پیذا کشدى سکَسد هَسد ًظش تغییشات پیشٌْادیشا دس سکَسد
ٍاسد هی کٌذ .ایي قؼوت دس سکَسد تِ سًگ قشهض ًشاى دادُ هیشَد .ایي تغییشات هوکي اػت تغییش دس
فاصلِ اًتشاس تغییش اًتشداس ٍ  ...تاشدذ.هشکض هلدی دس قؼدوت  Modification requestهدی تَاًدذ
پیشٌْاد تغییش سا هشاّذُ کٌذ ٍ پغ اص تشسػی ٍ دس صدَست دسػدت تدَدى تغییدش الصم سا دس سکدَسد
ایجاد کشدُ ٍ دس قالة فایل ایضٍ تِ قؼوت کتاتشٌاػی اسػال هیًوایذ .دس غیش ایديصدَست هدی تَاًدذ
دالیل عذم ًیاص تِ ایي تغییشات سا یادداشت ًوایذ.
 سکَسدّای ً ISSNؼثت تِ قثل کاهل تش شذُ ٍ هَضَعاتی کِ تش اػداع سدُتٌدذی دیدَیی تدِ سکدَسد
تخصیص دادُ هی شًَذ ًیض دس سکَسد هَدَد اػت .اص ًظش شکل ظاّشی شثاّت صیادی تِ سکَسدّای
 ROADداسًذ.
دس پایاى ٍتیٌاس حاضشاى دس ٍتیٌاس ػَاالت خَد سا هطشح کشدًذ .هشکض هلی شاپا ًیض دٍ ػَال دستداسٓ ًحدَٓ
دؼتجَ ً ٍ Abbreviated title wordsحَٓ تشخیص  Workیا  Registerتَدى سکَسد هطشح کشد.
دس پایاى قشاس شذ ػَاالت دذیذ اص طشیق ایویل اسػال شَد.
پَستال  ISSNاص طشیق ًشاًی  https://portal.issn.orgقاتل دػتشػی اػت.
اداره کل پردازش و سازمانذهی
مرکس ملی شاپا

8

