
 بسمه تعالي

 (و استاوداردهاپایان وامه  ،الکتروویک مقاالت، کتب)مدرک ساماوه تامیه 

http://iranresearcher.ir                                            

کتاتخاًِ  ،هیسر ًوی تاشذ ترای کارتراى هحترم onlineهٌاتغ الکترًٍیکی ترخی تا ػٌایت تِ ایٌکِ دسترسی هستقین تِ 

را تِ صَرت آزهایشی ترای رفغ ًیاز داًشجَیاى ٍ اساتیذ تِ  (DDS)مدرک ساماوه تامیه اطالع رساًی داًشگاُ هرکسی ٍ 

 :پایگاُ اطالػاتی هْن دًیا را پَشش هی دّذ از جولِ 130ایي ساهاًِ تیش از . هقاالت ٍ هٌاتغ ػلوی فراّن کردُ است

Sciencedirect – springer – PubMed – Ebsco - Wiley - IEEE – ACS –– Taylor Francis – Nature _Sage – 

Jstor – IOP – APS – Emerald – Asce – Asme– Proquest – bioOne – RSC – ACM – Ebrary, … 

کتاتخاًِ  ٍارد (http://www.lib.bpums.ac.ir) کتاتخاًِ هرکسی صفحِ اصلی سایت  در هذرکرای ٍرٍد تِ ساهاًِ تاهیي ب

تا آدرس  "هقالِ درخَاستساهاًِ "تر رٍی لیٌك  الکترًٍیك شَیذٍ در صفحِ اصلی کتاتخاًِ الکترًٍیك 

http://iranresearcher.ir/index.php/bpums-form  کلیك ًواییذ .

 :هقالِ درخَاستًحَُ استفادُ از ساهاًِ 

 ىیا از استفادُ یترا. ردیگ قرار ساهاًِ در آى یًترًتیا ًكیل ٍ هقالِ ػٌَاى یکپ است، یکاف تٌْا ازیى هَرد هقاالت افتیدر یترا

تذیي هٌظَر اتتذا ٍارد . کرد هقالِ درخَاست تِ اقذام تَاى یم یهکاى ّر از ىیتٌاترا. ستیى داًشگاُ در حضَر تِ یازیى ساهاًِ

کپی  ،شذُ ٍ پس از جستجَی هقالِ هَرد ًظر www.sciencedirect.comسایت اصلی پایگاُ هَرد ًظر تِ ػٌَاى هثال  

ساهاًِ قرار هَجَد در در فرم (  ac.ir.با پسوود)  ػلَم پسشکی تَشْرایویل شخصی داًشگاُ ػٌَاى ٍ لیٌك هقالِ را ّوراُ تا 

 .کلیك ًواییذ  "ارسال"تر رٍی گسیٌِ ادى ایي سِ هَرد در فرم، پس از قرار د. دّیذ

 ارسال ًظر هَرد لیمیا تِ ٍ کردُ افتیدر را هقاالت ىیا یخارج ٍ یداخل قذرتوٌذ یسرٍرّا کوك تِ تَاًذ یم ساهاًِ ىیا *

 هوکي شثکِ هشکالت ٍ یدسترس تیهحذٍد چَى یهَارد در اها است، هوکي زهاى ىیػتریسر در هقالِ ارسال ّذف)  دیًوا

(. تکشذ طَل ّن یهقذار ًذیفرا ىیا است

ًیس هی  Google scholarاز جستجَگرّای ػوَهی هاًٌذ  ،دیآشٌایی ًذاراختصاصی رشتِ خَد پایگاّْای اطالػاتی  اگر تا* 

 .دید استفادُ ًواییتَاى

 هرکسیریاست کتاتخاًِ ترای دریافت کتاب، پایاى ًاهِ ٍ استاًذاردّا، ػٌَاى ٍ لیٌك آى را تِ ایویل * 

(zsafaei48@Gmail.com)  ارسال ًواییذ .

. شذى ایویل شوا هی گردد  Blockٍلی استفادُ تیش از حذ از آى هَجة  ،استفادُ از ایي ساهاًِ هحذٍدیت خاصی ًذارد

هکاتثِ یا تِ تخش اطالع رساًی کتاتخاًِ هرکسی  "admin@iranresearcher.ir" جْت کسة اطالػات تیشتر تا ایویل 

 . هراجؼِ فرهاییذ

 

http://iranresearcher.ir/
http://www.lib.bpums.ac.ir/


 کتاتخاًِ هرکسی ٍ هرکس اطالع رساًی


