آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه Ulrichs
ﭘﺎﯾﮕﺎه اوﻟرﯾﺦ  Ulrichﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ ،ﭘژوھﺷﯽ ،ﺗﺟﺎری،و… .ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﭘروﮐوﺋﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾش از  ۳۰۰ھزار ﻋﻧوان ﻧﺷرﯾﮫ ادواری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﻠﮫ ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ و
ﻏﯾره را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑداران و ﭘژوھﺷﮕران اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ
ژورﻧﺎل را در آن ﺑﯾﺎﺑﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷرﯾﺎت ،وﺿﻌﯾت ﻧـﺷر و ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻗﯾﻣت،
ﻣوﺿوع و اطﻼﻋﺎت اﺳـﺎﺳﯽ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺳـﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه:
. ۱درﯾﺎﻓت ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ﻣوﺿوﻋﯽ در ﺣوزه ھﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻓﻌﺎل ﺑودن ﯾﺎ ﺗﻌطﯾل ﺷده ،ﻧوع ﻣﻧﺑﻊ ،زﺑﺎن ﻣﺟﻠﮫ ،ﻣﺣل ﻧﺷر ،وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﺧﺎص ،ﭼﺎﭘﯽ ،آﻧﻼﯾن ،ﺗﻌداد در ﺳﺎل ،راﯾﮕﺎن،ھزﯾﻧﮫ ای و…
. ۲اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺧﺎص ھر ﻧﺷرﯾﮫﭘﺎﯾﮕﺎه اوﻟرﯾﺦ  Ulrichﯾﮏ وب ﺳﺎﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ی اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ ،ﭘژوھﺷﯽ ،ﺗﺟﺎری،و… .ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﭘروﮐوﺋﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾش از  ۳۰۰ھزار ﻋﻧوان
ﻧﺷرﯾﮫ ادواری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺟﻠﮫ ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻏﯾره را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑداران و
ﭘژوھﺷﮕران اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ژورﻧﺎل را در آن ﺑﯾﺎﺑﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷرﯾﺎت ،وﺿﻌﯾت
ﻧـﺷر و ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻗﯾﻣت ،ﻣوﺿوع و اطﻼﻋﺎت اﺳـﺎﺳﯽ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺳـﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 .۳ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ﯾﮏ ﻧﺎﺷر ﺧﺎص ﺑر اﺳﺎس ﺟﺳﺗﺟو
 .۴ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﯾﻧدﮐس ﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ
.۵ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی دارای ﻓول ﺗﮑﺳت ﻣﺟﻼت
.۶ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ی ﻧﺷرﯾﮫ
 .۷ﺳﺎل ھﺎی ﻣوﺟودی آﻧﻼﯾن و دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ

ﺟﺳﺗﺟو در Ulrich
ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﺳﺎده و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد:

در ﭼﺳﺗﭼوی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را از ﻟﺣﺎظ زﺑﺎن و ﻧوع ﻣدرک  ........... ،اﻋﻣﺎل ﮐرد.

ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺟﺳﺗﺟو در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣوردﻧظر ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺻوص آن ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﯽ دھد.
اطﻼﻋﺎت ﻣﺟﻠﮫ ﻗﺎﺑل ذﺧﯾره  ،اﯾﻣﯾل  ،داﻧﻠود و ...........ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اداره ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧدران

