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کتابخانه  دانشکده 
 دندانپزشکی

با سرچ در لینک نرم افزارکتابخانه که در  : لینک نرم افزار -1

منوي سمت راست سایت دانشکده  قرار داده شده است، با سرچ  
در آن می توانید از موجودي کتاب مورد نظر تان بدون مراجعه 

حضوري به آن مرکز  مطلع شده و یا کتاب هاي خود را تمدید و 
 . رزرو کنید

در منوي منابع : لینک پایگاه هاي اطالعاتی مشترك دانشگاه -2
الکترونیک، به راحتی میتوانید به پایگاه هاي مشترك دانشگاه در 

دسترسی   VPNمحیط داخل و خارج از دانشگاه با استفاده از  
 .داشته باشید

کتب الکترونیک شامل کتابهایی هستند : لینک کتب الکترونیک -3
هر  PDFکه دسترسی آن ها غالبا بصورت آنالین بوده و یا میتوانید 

 .فصل آن را از پایگاه ارائه دهنده دانلود کنید

نشریات الکترونیک داخلی و خارجی تحت : لینک نشریات -4
پوشش دانشگاه که بر اساس سیاست دسترسی آن نشریه، غالبا 

 .است   Full textدسترسی به صورت کامال 

براي اطال ع از جدیدترین خریدهاي کتاب در : لینک تازه ها -5
 . طول سال، لیست کتابهاي جدید در سایت قرار داده میشود

لینک سامانه نوپا و منبع   -6
اي  نوپا عنوان مجموعه:  یاب

سامانه است که  11متشکل از 

اطالعات تحت عنوان نظام نوین 

 

Dentistry.semums.ac.ir   صفحه کتابخانه شرح مختصري از امکانات  

امکانات و لینک هاي صفحه کتابخانه در وب  
 سایت دانشکده

دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 استان  سمنان 



هاي پزشکی ایران  از سوي معاونت تحقیقات و فناوري  پژوهش

این مجموعه میتواند، به . اندازي شده استوزارت بهداشت راه 
صورت یکپارچه نیازهاي پژوهشی دانشجویان، اساتید و 

پژوهشگران حوزه علوم پزشکی را مرتفع کند و اطالعات 
 .اي در اختیار آنها قرار دهد طبقه بندي شده و یکپارچه

 

 

 

به آخرین منابع   این سامانه با هدف دسترسی: سامانه منبع یاب

اطالعاتی علمی، پژوهشی، درمانی و آموزشی راه اندازي شده 
در این سامانه مجالت، کتب و منابع الکترونیک معتبر . است

علمی که از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت 
حاصل این جمع آوري  .شود، جمع آوري شده است خریداري می

دسترسی به بیش از هزاران مجله، مقاله، کتاب، فیلم، تصویر، 
در این سامانه، فهرست کامل . ها بانک اطالعاتی است راهنما و ده

  .و به روز منابع مورد اشتراك وزارت بهداشت نیز موجود می باشد

برنامه ي از کارگاه : لینک  برنامه کارگاه هاي آموزشی -7
هاي درحال اجرا و اجراشده و فایل آموزشی آن در این منو 

 .موجود می باشد

: لینک راهنماهاي آموزشی کتابخانه و منابع تخصصی -8
 راهنماي استفاده از نرم افزار کتابخانه، نحوه ثبت نام، 

 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

 صفحه کتابخانه شرح مختصري از امکانات 
عضویت و تمدید کتاب، منابع در دست امانت و راهنماي منابع 

 .در این لینک موجود است... تخصصی استفاده از پایگاهها و

آیین نامه امانت منابع کتابخانه و آیین نامه : لینک آیین نامه ها -9
 .استفاده از کتابخانه در این فایل تعبیه شده است

اطالع رسانی از به روز ترین : لینک اطالع رسانی و تبلیغات -10
 ...امکانات و اتفاقات پژوهشی و 

در این قسمت امکان : لینک نظر سنجی  و پرسش از کتابدار -11
درج نظرات،  انتقادات و پیشنهادات خود در جهت ارتقاي خدمات 

شما می توانید، در منوي پرسش . کتابخانه و سایت فراهم شده است
از کتابدار سواالت و مشکالت خود را در خصوص ارتقاي کتابخانه، و 

 .تمدید و رزرو و سواالتی در این حوزه در میان بگذارید

فهرست کاملی ااز  پایان نامه هاي دفاع :  لینک پایان نامه ها-12
 .شده و پایان نامه هاي در حال اجرا وجود دارد

فهرست کاملی  از تالیفات و : لینک تالیف و ترجمه هیات علمی-13
 .ترجمه ي کلیه اساتید دانشکده در این منو آماده شده است

اطالعات کاملی از راههاي ارتباط با : لینک اطالعات کتابخانه -14
 در این قسمت قرار دارد... کتابخانه  تعداد منابع، تاریخچه و

 

 

 

 
 

راهنماي کامل از نحوه ي  :  VPNلینک راهنماي ساخت -١۵
در صفحه ي اول سایت دانشکده  در قسمت  VPNساخت  

پایین منوي سمت راست ، براي استفاده از پایگاهها و منابع 
 .الکترونیکی خارج از محیط دانشکده  فراهم شده است

 

 همچنین می توانید ،؛
 آیین نامه طرح تحقیقاتی

 آیین  نامه  انتشارات و مقاالت
از  نوار باالي صفحه ي اول سایت، ... آیین نامه همایش ها و 

Tab  آیین نامه هاي پژوهشی، دسترسی داشته باشید. 
 

mail:libdentistry@semums.ac.ir 
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 راه هاي ارتباطی


