
 پرسش های متداول

 ۶۰تعداد بازدید:

جستجو و بازیابی منابع کتابخانه و سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -۱

 چگونه است؟

 (//:faces/home.jspx/77.81.76.42http) دیجیتال کتابخانه صفحه به شدن وارد    

  

 در کتابخانه چه مدارکی مورد نیاز است؟برای عضویت  - ۲

 کتابخانه از عضویت و نام ثبت درخواست نمودن ارسال و تکمیل    

 https://shmu.ac.ir/lib/fa) دیجیتال

مراجعه ارائه کارت دانشجویی  هنگام در عضویت، شدن فعال مراجعه به کتابخانه جهت تائید و   

  .است الزامی( آموزشی کادر و کارکنان ویژه) )جهت دانشجویان ( و ارائه حکم کارگزینی

  

 کتاب امانت گرفته شده چگونه تمدید می گردد؟-۳

 مراجعه حضوری به میز امانت کتابخانه   · 

تماس تلفنی با کتابخانه و دادن شماره دانشجویی و عنوان کتاب به مسئول واحد امانت    · 

 .کتاب، کتاب مورد نظر تمدید می گرددکتابخانه، در صورت عدم تاخیر و یا عدم رزرو 

 

 ?تسویه حساب با کتابخانه چگونه صورت می گیرد-۴

 کتابخانه به حضوری مراجعه    

http://elib.sums.ac.ir/


تبصره: کلیه دانشجویان موظف هستند قبل از انجام تسویه حساب نهایی با مراجعه به 

دانشگاه علوم میز امانت و کسب اطالع از اینکه در کتابخانه مبدا و دیگر کتابخانه های 

پزشکی شاهرود کتابی در امانت نداشته باشند یا جریمه ای در حسابشان نباشد، تسویه 

 حساب دریافت نمایند.

 چگونه می توانم کتاب به امانت بگیرم؟ 

دانشگاه شوید. و با تایید  (ثبت نام اینترنتی)برای امانت گرفتن باید عضو کتابخانه

با مراجعه حضوری منابع کتابخانه را به امانت مسئول کتابخانه ، شما می توانید 

بگیرید.البته افرادی که عضو نیستند می توانند در محل کتابخانه از منابع کتابخانه 

 .استفاده کنند

 آیا می توان از کارت عضویت کسی استفاده کرد؟

با کارت خودش و به صورت حضوری منابع مورد نظر را  "فقط"خیر . هر کسی می تواند 

  .امانت بگیردبه 

در کتابخانه دانشگاه را  آیا راهی هست که عناوین کتابهای موجود و حتی کتابهای جدید

 جستجو کنم؟

. از طریق پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه، برروی لینک ۱دو راه وجود دارد.  .بله

کلیک کرده و جستجوی خود  )ttp://lib.shmu.ac.ir/faces/home.jspxh( جستجو

 .را در منابع فارسی و غیر فارسی کتابخانه آغاز کنید

 .به کتابخانه دانشگاه مراجعه کنید و با راهنمایی کتابدار کتابخانه جستجو نمایید .2

 دسترسی دارم؟ به مجالت الکترونیک و پایگاههای اطالعاتی آیا خارج از محیط دانشگاه 

http://lib.shmu.ac.ir/faces/home.jspx


ثبت نام( شویم. البته قبل از ) Registerبله. ابتدا در سایت پایگاههای اطالعاتی 

با  Login رجیستری از مسئول سایت دانشگاه ایمیل دانشگاهی بگیریم و در قسمت 

 .وارد کردن نام کاربری و پسورد به طور کامل از آن پایگاه استفاده کنیم

 نیاز دارم آیا این خدمات در کتابخانه وجود دارد؟برای جستجوی مقاالت به کمک 

برای آشنایی با نحوه جستجو در این منابع سعی کنید در کارگاههای آموزشی دانشگاه 

شرکت کنید .همچنین کتابداران شاغل در کتابخانه،آماده پاسخگویی و ارائه راهنمایی 

 .در خصوص نحوه جستجو برای مقاالت می باشند

 

 را جستجو نمایم؟ دررشته های مختلف م عناوین پایان نامه های دانشگاهچگونه می توان 

پایان نامه ها در بخش اطالع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری می شوند و 

در دسترس  مشخصات پایان نامه ها نیز از طریق نرم افزار، از قسمت پایان نامه ها کلیه

 .می باشد

 ه را مطالعه نمایم؟چگونه می توانم اصل پایان نام

اصل پایان نامه را صرفاً در محل کتابخانه مربوطه می توانید مطالعه نمایید و قابل امانت 

 .نیست

 های اطالعاتی در کتابخانه مرکزی موجود است؟چه پایگاه

 کتب فارسی و التین

 بانک های اطالعاتی

 پایان نامه ها

 نشریات فارسی و التین



 لوح فشرده

 پیوند های مفید

 

 

 

 

 

 

 

 


