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معرفی

مراجعینیازنبهبهینهپاسخگوییوزماندرجوییصرفههدفبامرکزیکتابخانهالکترونیکخدمات

.باشدمیکشورسراسردرپزشکیعلومجامعهتمامیپاسخگویبیشترسرعتبا

.ودبخواهدپذیرامکانحضوریمراجعهبدونمنابعبهپذیریدسترسخدماتاینارائهباهمچنین

یکالکتروننامهپایانومجازیمرجعاطالعاتی،مشاورهاطالعاتی،منابعدرخواستشاملخدماتاین

هبپاسخگوییآمادهمختلفهایزمینهدرمرکزیکتابخانهخدمات،اینارائهبرعالوه.باشدمی

.باشدمیالکترونیکپستیاتماسشمارهطریقازکاربراناطالعاتینیازهایوسواالت



( چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی



(چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی

ازکتاب های و بخش های مورد درخواست متن کامل مقاالت ارائه درخواست 

.، از طریق این خدمت امکان پذیرمی باشدالکترونیک

دریافت را در نظر دارند و به دنبال( مقاله و کتاب)درواقع کاربرانی که عناوین منابعی

ز خود متن کامل آن منبع می باشند از طریق این خدمت می توانند اطالعات مورد نیا

.را دریافت نمایند



(چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی

در سمت راست صفحه اصلی فرم مربوط به درخواست منابع Diglib.iums.ac.irبا مراجعه به کتابخانه الکترونیک به آدرس 

.الکترونیک قابل مشاهده می باشد



رم  موارد درخواست شده در ف. فرم مربوطه را تکمیل نموده و موارد ستاره دار را نیز به دقت وارد نمایید•
:شامل اطالعات شخصی و اطالعات کتابشناختی دقیق منابع می باشد

...(هیات علمی، کارشناس، دانشجو و: )وضعیت•

نام و نام خانوادگی•

پست الکترونیک•

مرکز ، دانشکده  •

.شماره تلفنی که در مواقع ضروری بتوان با شما تماس گرفت•

(کتاب الکترونیک، مقاله، پایان نامه، سایر)نوع مدرک•

...عنوان مقاله ، کتاب و •

(چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی



( چاپی و الکترونیک)درخواست منابع اطالعاتی

نویسنده•

سال انتشار•

•Volume(مجلد)

•Issue(شماره)

•DOI(کد مقاله)

•PMID(شناسه مقاله در پایگاه پاب مد)

ت  تکمیل دقیق و صحیح اطالعات درخواست شده در فرم، جهت سهولت بازیابی منابع ضرور*•
.دارد



خدمات مشاوره اطالعاتی



خدمات مشاوره اطالعاتی

پزشکیجامعهپژوهشینیازهایبهپاسخگوییبهتفصیلبهنیزخدماتاین

وریحضمراجعهباتواندمیکاربرنیزنیازوضرورتدرصورتکهپردازد،می

.نمایددریافتراخودنیازمورداطالعات

سمتدرDiglib.iums.ac.irآدرسبهالکترونیککتابخانهبهمراجعهبا

اهدهمشقابلاطالعاتیمشاورهدرخواستبهمربوطفرماصلیصفحهراست

.باشدمی



خدمات مشاوره اطالعاتی

در سمت راست صفحه اصلی فرم مربوط به Diglib.iums.ac.irبا مراجعه به کتابخانه الکترونیک به آدرس 

درخواست مشاوره اطالعاتی قابل مشاهده می باشد



خدمات مشاوره اطالعاتی

:پرسش خود را در هر یک از موارد زیر در کادر مربوطه وارد نمایید•

(الکترونیک و چاپی) درخواست منابع اطالعاتی •

را وارد کنید... شامل عنوان،  نویسنده، تاریخ انتشار و ...( کتب ، مقاالت ، پایان نامه و )اطالعات کامل منبع •

راهنمایی در انجام جستجو در پایگاه های اطالعاتی•

.را  وارد نمایید... سوال خود از منبع یا پایگاه خاص ، نحوه جستجو در پایگاه ها و •

...و Endnote  ،Mendeleyراهنمایی در استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع •

Google Scholar , Scopus , Publons:   راهنمایی در تکمیل شناسه ها و پروفایل های مجازی• , ORCID ,  Researchgate , LinkedIN

Researcher ID 

ارزیابی مجله قبل از سابمیت مقاله•

.را وارد نماییدISSNاطالعات کامل مجله و  ...  جهت بررسی اعتبار سنجی و نمایه کردن مجالت و •

ت ارسال پاسخ سوأالت به پست الکترونیک که کاربر در فرم درج نموده اس. به تمامی سواالت مطروحه در اسرع وقت و به اولویت پاسخ دهی خواهد شد•
.خواهد شد



خدمات مرجع مجازی 



خدمات مرجع مجازی

بهبودوگسترشهدفبامرکزیکتابخانهمجازیمرجعخدمات

بهپاسخگوییدرتسریعوکتابخانهرسانیاطالعومرجعخدمات

خانه،کتابکاربرانبرایاطالعاتدادنقراردسترسدروکاربراننیازهای

.استشدهاندازیراهآنهامکانیوزمانیهایمحدودیتازفارغ





خدمات مرجع مجازی

راهنمایی کاربران در استفاده از کتابخانه و خدمات آن•

.راهنمایی استفاده از نرم افزار کتابخانه ای، پورتال و پایگاه های اطالعاتی در یافتن منابع مورد نیاز کاربران•

بازیابی مقاالت و ارسال آن از طریق ایمیل به کاربران•

یات شامل بازیابی و جستجوی مقاالت ه)ارائه خدمات اختصاصی جستجو و بازیابی منابع و تحویل مدرک برای اعضا •
(و مشاوره انتخاب مجله مناسب Hاستخراج شاخص ،Ebookعلمی و دانلود مقاالت و 

تالبرای جستجوی منـابع و اطالع رسانی در مورد دسترسی به انواع منابع دیجی off-campusارائه خدمات به کاربران •

خدمات اشاعه گزینشی اطالعات الکترونیکی از طریق نیاز سنجی و شناسایی اطالعات مورد نیاز کاربران•

ارسال منابع اطالعات از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی و یا تلفنی•

یتوانید به در صورت آنالین بودن اپراتور میتوانید با پرکردن فرم، گفتگوی آنالین را آغاز نمایید، در غیراین صورت م*
صورت آفالین پرسش خود را مطرح یا از بخش سواالت متداول بهره مند شوید



پایان نامه الکترونیک



پایان نامه الکترونیک

هردرمی توانیدشماخدمت،اینبا.استشدهفراهممرکزیکتابخانهپورتالطریقازپایان نامه۲۰۰۰۰حدوددیجیتالنسخهبهدسترسی

باشید،ابخانهکتپورتالعضوصورتی کهدرهمچنین.کنیدمشاهدهیادانلودراپایان نامه هافایلازبخش هاییرایگانبصورتمکانیهرازوزمان

.شدخواهدافزودهفوقمجموعهاینبهنیزپایان نامه هامابقیدیجیتالنسخهآینده،در.داشتخواهیدراپایان نامهکاملمتنمشاهدهامکان

کتابخانهبههوابستاعضایتمامیبرای(مطالبفهرستومنابعفهرستدانلودونامهپایانمتنمشاهده)الکترونیکهاینامهپایانازاستفاده

شماره)کاربرینامورودوکتابخانهپورتالبهمراجعهبا(...وپرسنلعلمی،دانشجویان،هیأتاعضای)ایرانپزشکیعلومدانشگاهمرکزی

.باشدمیپذیرامکان(کدملی)عبوررمزو(دانشجویی

ازاستفادهرایبوباشندمی(التینوفارسیچکیدهمنابع،فهرستمطالب،فهرستعنوان،صفحه)دانلودوجستجوبهمجازتنهاکاربرانسایر

شکلبهنیزرانکاربازدستهاینبرایخدماتاینارائهآیندهدر).نمایندمراجعهکتابخانهبهحضوریشکلبهبایستمینامه،پایانکاملمتن

.(باشدمیارائهقابلالکترونیک



گزینه،موجودهایمنویازسپسشدهدانشگاهسایتواردابتدامرکزی،کتابخانه(نامهپایانمجله،کتاب،)منابعجستجویجهت

:مستقیمآدرسیاو.نماییدانتخابرامرکزیکتابخانهپورتالگزینهادامهدرونمودهانتخابرامرکزیکتابخانه

CENTLIB.IUMS.AC.IRنماییدواردرا.

شیوه جستجو



شیوه جستجو

ان نامه در صفحه نمایش داده شده، امکان جستجو بر اساس همه منابع، کتاب، پایان نامه و مجالت وجود دارد، از بین موارد موجود،گزینه پای

.  را انتخاب نمایید

.اکنون امکان جستجوی مقدماتی و جستجوی پیشرفته برای شما فراهم است



ن از عناوین ، صفحه ای مانند صحفه ذیل برای شما باز می شود که با کلیک روی هر آیکو(ساده یا پیشرفته)در نتیجه جستجوی انجام شده

.بازیابی شده امکان مالحضه اطالعات کتابشناختی بیشتر برای شما وجود دارد



دسترسی به فایل دیجیتال پایان نامه

کیک قابل قرار دارد که فایل های پایان نامه مطابق تصاویر زیر به تف"پیوست ها"در قسمت پایین صفحه ی نمایش هر عنوان، قسمت 

.  دانلود و نمایش است



نکات مهم

صورتب"منابعفهرست"و"التینچکیده"،"فارسیچکیده"،"مندرجاتفهرست"،"عنوانصفحه"فایلنامهپایانهرپیوستهایقسمتدر-1

.استدانلودومشاهدهقابل(مهمانوعضو)کاربرانهمهبرایرایگان

نامهپایانکاملمتن).میباشدمشاهدهقابلاند،شدهواردعبوررمزوکاربرینامباکهپورتالاعضایبرایفقطنامهپایان"کاملمتن"فایل-۲

.(نیستدانلودقابل

دربایستمیاهفایلسایربهدسترسیبرایواستمشاهدهقابلنامهپایانازفایلسهفقطاولصفحهدرکهباشیدداشتهدقتمطلباینبه-3

نماییدانتخابرابعدیصفحاتصفحه،چپسمتاز”پیوستها“قسمت

شدهیابیبازجزئیاتدرکهنظرموردمدرکشمارهیادداشتباهستید،شدهبازیابیرکوردمطالعهبهمایلصورتیکهدرشدگفتهکههمانطور

.نماییدمراجعهمرکزیکتابخانهکتابتاالرومرجعبخشدرواقعهانامهپایانبخشبهاست،موجود



تماس با ما

86705303

86705205

86705501

86705206

Centlib_ref@iums.ac.ir

Mis.iums.ac.ir وب سایت

Centlib.iums.ac.ir پورتال

Diglib.iums.ac.ir الکترونیککتابخانه


