
 

 

 

  

 

سرعت ارائه خدمات الکترونیک کتابخانه مرکزی با هدف صرفه جویی در زمان و پاسخگویی بهینه به نیاز مراجعین با 

شتر شد. بی شور می با سر ک سرا شکی در  سخگوی تمامی جامعه علوم پز سترس  با ارائه این خدمات همچنین پا د

پذیری به منابع بدون مراجعه حضوری امکان پذیر خواهد بود. خدمات الکترونیک ارائه شده در قالب دو زیر مجموعه 

 ارائه می شود: Diglib.iums.ac.irزیر از طریق کتابخانه الکترونیک به آدرس 

و بخش های مورد  امل مقاالتمتن ک ارائه درخواستتتت الف: درخواستتم ابع ا اعاتع)چاپع چ ا الروناک(: :

تابدرخواستتتت از یک های ک پذیر ،الکترون کان  خدمت ام باشتتتد.از طریق این  ناوین  می  که ع کاربرانی  درواقع 

منابعی)مقاله و کتاب( را در نظر دارند و به دنبال دریافت متن کامل آن منبع می باشتتتند از طریق این خدمت می 

 توانند اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

ست  ست منابع و فهر شاهده متن پایان نامه و دانلود فهر ستفاده از پایان نامه های الکترونیک )م ست ا الزم به ذکر ا

سنل  شجویان، پر ضای هیأت علمی،دان شکی ایران )اع شگاه علوم پز ضای کتابخانه مرکزی دان مطالب( برای تمامی اع

ی)شتتتماره دانشتتتجویی( و رمز عبور)کدملی( امکان پذیر می و...( پس از مراجعه به پورتال کتابخانه و ورود نام کاربر

صفحه عنوان، سایر کاربران تنها مجاز به جستجو و دانلود ) شد.  سی و  با ست منابع، چکیده فار ست مطالب، فهر فهر

مراجعه  به کتابخانه حضتتوریشتتکل می بایستتت به  پایان نامه،التین( می باشتتند و برای استتتفاده از متن کامل 

 نمایند.)در آینده ارائه این خدمات برای این دسته از کاربران نیز به شکل الکترونیک قابل ارائه می باشد(.

 

در ستتمت راستتت صتتفحه اصتتلی فرم مربو  به  Diglib.iums.ac.irبا مراجعه به کتابخانه الکترونیک به آدرس 

 .درخواست منابع الکترونیک قابل مشاهده می باشد

 

 

 معرفی خدمات الکترونیک کتابخانه مرکزی: 

 درخواست منابع چاپی و الکترونیک و مشاوره اطالعاتی

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

د. موارد درخواستتت شتتده در فرم شتتامل نماییرا تکمیل نموده و موارد ستتتاره دار را نیز به دقت وارد مربوطه فرم 

 دقیق منابع می باشد: شخصی و اطالعات کتابشناختی اطالعات

 وضعیت: )هیات علمی، کارشناس، دانشجو و...( .1

 خانوادگی نام و نام .2

 الکترونیک پست .3

  دانشکده ، مرکز .4

 .گرفت تماس شما با بتوان ضروری مواقع در که تلفنی شماره .5

 (نامه، سایر الکترونیک، مقاله، پایان مدرک)کتاب نوع .6

 ... و کتاب ، مقاله عنوان .7

 نویسنده .8

 انتشار سال .9

10. Volume)مجلد( 

11. Issue)شماره( 

12. DOI)کد مقاله( 

13. PMID)شناسه مقاله در پایگاه پاب مد( 

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



 

 

شعاره اعاتع)چ:  سخگویی به نیازهای ب: خداعت ا صیل به پا شی این خدمات نیز به تف شکی می  پژوه جامعه پز

با  که درصورت ضرورت و نیاز نیز کاربر می تواند با مراجعه حضوری اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نماید. پردازد.

در ستتتمت راستتتت صتتتفحه اصتتتلی فرم مربو  به  Diglib.iums.ac.irمراجعه به کتابخانه الکترونیک به آدرس 

 درخواست مشاوره اطالعاتی قابل مشاهده می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (چاپی و الکترونیک)  اطالعاتی منابع درخواست .1

 کنید وارد را...  و انتشار تاریخ نویسنده،  عنوان، شامل...(  و نامه پایان ، مقاالت ، کتب) منبع کامل اطالعات .2

 اطالعاتی های پایگاه در جستجو انجام در راهنمایی .3

 .نمایید وارد  را...  و ها پایگاه در جستجو نحوه ، خاص پایگاه یا منبع از خود سوال .4

 ... و  Endnote ، Mendeleyمنابع  مدیریت افزارهای نرم از استفاده در راهنمایی .5

سه تکمیل در راهنمایی .6  , Google Scholar , Scopus , Publons  مجازی:  های پروفایل و ها شنا

ORCID ,  Researchgate , LinkedIN   Researcher ID  

 مقاله سابمیت از قبل مجله ارزیابی .7

 .نمایید وارد را  ISSN  و مجله کامل اطالعات...   و مجالت کردن نمایه و سنجی اعتبار بررسی جهت .8

 دهی خواهد شد. به تمامی سواالت مطروحه در اسرع وقت و به اولویت پاسخ
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