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شرکت يکتاوب از پايگاه هايی که بيشترين سهم را 
در توسعه ي بانک های اطالعات مشارکتی داشته 

باشند قدرداني خواهد کرد.

اشتراك داده هاى مقاالت

در اين طرح كه با هدف جلوگيرى از موازى كارى، بررسى تكرارى 
بودن مقاالت و مقابله با سوء استفاده برخى نگارندگان اجرا مى شود، 
شما مى توانيد پايگاه هايى را كه قصد داريد از فهرست و مشخصات 
مقاالت دريافتى  آنها بهره ببريد، انتخاب كنيد تا در صورت تاييد آن 

پايگاه ها فهرست مقاالت را با هم به اشتراك بگذاريد.

روش عمومى كار به صورت زير است:

1- شما در بخش مديريت پايگاه خود فهرست پايگاه ها و تعداد مقاالت 
دريافتى مربوط به هر يك را به تفكيك موضوع مشاهده مى كنيد.

2- از بين پايگاه هاى فهرست شده تعدادى را انتخاب و تاييد مى كنيد.

3- برنامه براى هر يك از پايگاه هاى انتخاب شده پيامى ارسال مى كند 
و درخواست تبادل داده را به آنها اطالع مى دهد و فهرست و تعداد 
مقاالت پايگاه شما را – به تفكيك منتشر شده و منتشر نشده- به آنها 

اطالع مى دهد.

4- پايگاه هاى هدف، تعدادى از درخواست هاى تبادل داده را انتخاب 
و تاييد مى كنند.

نام  و  كليدواژه  چكيده،  (عنوان،  مقاالت  كلى  مشخصات  سپس   -5
نگارندگان)  در هر دو پايگاه به اشتراك گذاشته مى شود و هر دو 
پايگاه مى توانند از فهرست يكديگر استفاده كنند. همچنين برنامه به 
طور خودكار مقاالت دريافتى را با بانك مقاالت به اشتراك گذاشته 

شده مقايسه مي كند و تكرارى يا مشابه بودن آنها را اطالع مي دهد.

بديهى است امكان لغو اشتراك توسط هر يك از طرفين همواره وجود 
خواهد داشت.

 با مشاركت در طرح تبادل،  داده هاى خود را چند برابر كنيد

طرح تبادل در دو بخش اصلى و با هدف هاي مشابه اما متفاوت اجرا 
مي شود:

اشتراك داده هاى داوران

در اين طرح كه با هدف تقويت بانك داوران نشريات اجرا مى شود، 
از فهرست و مشخصات  پايگاه هايى را كه قصد داريد  شما مى توانيد 
تاييد مديران آن  تا در صورت  انتخاب كنيد  ببريد،  بهره  آنها  داوران 

پايگاه ها فهرست داوران را با هم به اشتراك بگذاريد.

روش عمومى كار به صورت زير است:

1- شما در بخش مديريت پايگاه خود فهرست پايگاه ها و تعداد داوران 
مربوط به هر يك را به تفكيك تخصص مشاهده مى كنيد.

2- از بين پايگاه هاى فهرست شده تعدادى را انتخاب و تاييد مى كنيد.

3- برنامه براى هر يك از پايگاه هاى انتخاب شده پيامى ارسال مى كند 
و درخواست تبادل داده را به آنها اطالع مى دهد و فهرست و تعداد 

داوران پايگاه شما را به اطالع آنها مي رساند.

4- پايگاه هاى هدف، تعدادى از درخواست هاى تبادل داده را انتخاب 
و تاييد مى كنند.

5- سپس مشخصات كلى داوران (نام، تخصص، تلفن تماس، نشانى، 
اشتراك  به  پايگاه  دو  هر  در  داورى)  و كارآيى  الكترونيك  پست 
گذاشته مى شود و هر دو پايگاه مى توانند از فهرست يكديگر استفاده 

كنند.

بديهى است امكان لغو اشتراك توسط هر يك از طرفين همواره وجود 
خواهد داشت.

با  خود  مفيد  داده های  گذاشتن  اشتراک  به  در 
بهره  مرحله ي  به  زودتر  تا  پيشگام شويد  ديگران 

برداری از منافع آن برسيد.


