
1 
 

 

 

 

 "مخزن دانش"راهنمای آموزشی ثبت اطالعات پایاننامه در 

(Knowledge Repository ) 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز کتابدارانویژه 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز کتابخانه مرکزی

 

 تهیه و تنظیم :

 نسرین مکانی 

 کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

 7931تابستان 
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 http://dspace.tbzmed.ac.ir/xmlui آدرس از"  مخزن دانش" سامانه به ورود -7

 Login قسمت از سامانه در نام ثبت -2

 

 

 .نمائید کلیک را Click here to register صفحه این در -9
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 .نمائید کلیک  Register روی بر و کنید وارد را خود  ایمیل آدرس  -4

 

 کلیک) نمائید فعال را نظر مورد لینک و کنید باز را ایمیلتان. میشود ارسال ایمیلتان آدرس به لینکی -5

 (.کنید

 .نمائید  ذخیره را اطالعات و کامل را خود نام ثبت.  میشود باز که ای صفحه در -6
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 .شوید سامانه وارد  login قسمت از خود پسورد و کاربری نام با -1

 

 .شوید خود دانشکده به مربوط صفحه وارد -8
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 .نمائید انتخاب را(   Theses)  پایاننامه(  Collection) مجموعه -3

 

 .نمائید انتخاب را Submit a new item to this collection قسمت -71
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 وارد را شده خواسته اطالعات( Describe) اول زبانه در پایاننامه اطالعات ورود به مربوط صفحه در -77

  و.... (  و سال ، عنوان ، مشاور استاد راهنما استاد خانوادگی نام و نام دانشجو، خانوادگی نام و نام از اعم. )نمائید

 ورود برای.  گردد پر باید حتما اند شده مشخص*  با که مواردی. شوید بعد صفحه وارد Next روی بر کلیک با

 به اطالعات ورود هنگام در و( 7931 مثال برای) رقمی چهار شمسی سال فارسی، ورود درهنگام دفاع سال

 .شود وارد( 2178 مثال برای) رقمی چهار بصورت میالدی سال انگلیسی،
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 رشته تحصیلی، مقطع ، چکیده کلیدواژه، از اعم شده خواسته اطالعات( Describe) بعد زبانه در -72

 واژه کلید ورود برای سپس و وارد را اول کلیدواژه ابتدا ها کلیدواژه ورود هنگام نماییددر وارد را...  و تحصیلی

 به ها کلیدواژه همه ورود از بعد و نمایید وارد را خود کلیدواژه و کلیک ورود کادر جلوی Add روی بعدی های

 نام کاما از بعد و نوشته را پزشکی علوم دانشگاه نام ابتدا دانشکده، و دانشگاه نام ورود برای. بروید بعد های آیتم

 و Tabriz university of medical sciences ابتدا انگلیسی به اطالعات ورود برای و بنویسید را دانشکده

 با فیلدها بقیه تکمیل از بعد و( School of medicine مثال برای) نمایید وارد را دانشکده نام کاما از بعد

 .شوید بعد صفحه وارد   Next روی بر کلیک

 

"آدرس زبان اصلی مدرک " لینک مربوط  پایاننامه به زبان فارسی باشد در کاربرگه التین در این قسمتاگر 

 به کاربرگه فارسی را قرار دهید و برعکس.
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تاریخی    Embargoخواهد شد و در قسمت بارگذاری مربوط به پایاننامه  فایل  (Uploadزبانه )در این  -79

 می گیرد. قرار، توسط دانشجو مورد قبول واقع شده ( پایاننامه انتشار)فرم که در فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل پایاننامه را از مسیری که در 

.آن واقع است انتخاب نمائید  

تاریخی که بایستی از آن تاریخ 

فایل کامل پایاننامه قابل مشاهده 

.باشد  
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 داشتید اطالعات اصالح به نیازی اگر و کنید مرور را شده وارد اطالعات (Review) بعد زبانه در -74 

Correct one of These  روی بر کلیک با. نمائید ویرایش را خود اطالعات و نموده کلیک را Next وارد 

.شوید بعد زبانه

 

 Complete“ روی بر کلیک با و. نمائید تایید را انتشار به مربوط مجوز ( licence ) بعد زبانه در -75 

Submission"   رسد می پایان به پایاننامه اطالعات ثبت. 

 

 

اگر نیازی به اصالح 

اطالعات وارد شده باشد این 

را کلیک نمائید.قسمت   
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Edit item 

اگر موردی از پایاننامه هایی که قبال ثبت شده است نیاز به ویرایش داشته باشد بر روی مورد مربوطه  -61

 کلیک نمائید.

 

در زیر سرعنوان  باز شده که خالصه اطالعات پایاننامه را نشان می دهد در منوی سمت راستدر صفحه  -71

“Context” “Edit this item”,   نمائید.را کلیک 
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 وجود دارد:به شرح زیر زبانه  5در صفحه مربوط به ویرایش  -78

- Item Status 

 

 

 

سیاستهای دسترسی به آیتم 

.تعریف می شود  

سطل زباله برای سامانه  در حکم

  .هست

می توان آیتم را به حالت خصوصی 

درآورد که برای موتورهای جستجو 

.هم قابل جستجو نباشد  

می توان آیتم را به 

.مجموعه دیگری انتقال داد  

آیتم را به طور کلی از سامانه 

.حذف کرد  
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- Item bitstreams 

 پایاننامه را در صورتیکه قبال اضافه نشده باشد آپلود نمائید.در این زبانه می توانید فایل کامل 

 

باز میشود و می توانید فایل را انتخاب صفحه زیر  Upload a new bitstreamبعد از کلیک بر روی 

 تعیین نمائید و فایل را آپلود نمائید. Embargoکرده و تاریخ نمایش فایل را در قسمت 

 

 

برای آپلود فایل این قسمت 

 را کلیک نمائید.

فایل پایاننامه را از مسیر 

 مورد نظر انتخاب نمائید.

آپلود را کلیک 

 نمائید.
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برای حذف فایل بر روی باکس  اگر فایلی را قبال الصاق نموده اید می توانید ویرایش و یا حذف نمائید.

 کلیک نمائید.  Delete bitstreamsکنار نام فایل عالمت بزنید و در پایین بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

تایید این فایل مربوط به مجوز 

انتشار هست و به هیچ عنوان 

 حذف نشود.

به سمت فایل  جابه جاییبرای 

 ها بر روی این باکسباال یا پایین 

 کلیک نمائید.

برای ویرایش فایل بر روی نام 

 فایل کلیک نمائید.
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- Item Metadata 

که هنگام  جدیدی را  فیلددر این زبانه می توانید فیلدهایی که نیاز به ویرایش دارند را ویرایش ، و حتی 

 ثبت اولیه پایاننامه فراموش کرده اید را ایجاد نمائید.

 

 

 

بر  )فیلد(برای تعریف متادیتای جدید

روی فلش کنار باکس کلیک کنید و 

 مورد دلخواه را انتخاب نمائید.

انتخاب  را نظر مورد زبان

 نمائید. 
بر روی این باکس کلیک نمائید 

.تا متادیتای جدید اضافه شود  

کلیک نمائید تا    Update بر روی

 ایجاد شده ذخیره گردد.تغییرات 
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به سامانه جهت ثبت پایاننامه و یا ایجاد تغییرات بر روی منابع اضافه شده در برای افزودن نام کاربران  -73

کلیک کنید و بعد از منوی سمت راست زیر  (Theses) مجموعه خود می توانید بر روی مجموعه مورد نظر

 را کلیک نمائید." Context  ، "Edit Collectionسرعنوان 

 

 کلیک نمائید. Assign Rolesدر صفحه باز شده بر روی 
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در زبانه جدید نقش های مختلفی وجود دارد که توضیحات زیر هر نقش میزان دسترسی به سامانه 

را توضیح می دهد کتابداران بایستی دانشجویان را برای ثبت پایاننامه خود بعد از یقین از ثبت نام 

 کلیک نمائید. Createاضافه کنند. بر روی باکس   Submitterآنان در سامانه در نقش 

 
 کلیک نمائید.  E-peopleبر روی 
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قرار   Pendingکاربر در حالت کلیک نمائید  Addنام کاربر مورد نظر را پیدا کرده بر روی 

 کلیک نمائید.  Saveبعد در پایین صفحه بر روی  میگیرد ،
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 پایاننامه را انجام دهد.بعد از این مراحل کاربر مورد نظر می تواند کار ثبت 

 


