کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –lib.sbmu.ac.ir

عمليات جستجو ي مقاله را از کجا مي توانم شروع کنم؟
در هر پایگاه اطالعاتی در فیلدهای مخصوص جستجو با وارد کردن کلیدواژه های مربوط به مقاله و یا از طریق نام
نویسنده مقاله می توانید جستجو را شروع کنید .شرکت در کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی و راهنمایی
کتابداران هر بخش برای راهنمایی و آگاهی از راهکارهای جستجو به شما کمک خواهند نمود .یک روش ساده
اینست  :ابتدا کلید واژه مورد نظر را انتخاب نمایید  ،سپس در سایت کتابخانه مرکزی در منابع کتابخانه دیجیتال
دانشگاه ا ز طریق کلید واژه مورد نظر جستجو ی خود را انجام دهید تا به مقاله مورد نظر خود دست پیدا کنید و یا در
سایت  pub medمقاله مورد نظر خود را جستجو کنید و با استفاده از لینکی در صفحه چکید ه آن گذاشته به متن
کامل مقاله در صورتی که جزء منابع دانشگاه باشد دسترسی خواهید داشت .
آيا فردي در کتابخانه در تحقيق به من کمک مي کند؟
بله  ،در صورت نیاز با پرسش از مراجعه کننده با توجه به اینکه چه منابعی در تحقیق ایشان مورد نظر است اعم از
کتاب  ،پایان نامه  ،نشریه  ،مقاالت مورد نظر و یا دیگر منابع و یا در صورت نبودن موجودی مراجعه کننده ایشان را به
کتابخانه های دیکر ارجاع می دهیم
در زمینه موضوعی که دارید می توانید به کتابداران بخش اطالع رسانی مراجعه کنید تا با استفاده از کلید واژه های
پیشنهاد شده مقاالت الکترونیک مورد نیازتان را جستجو کنید
اگر امکان دارد چند پایگاه رایگان کتاب  ،مجله و پایان نامه الکترونيک معرفی کنيد؟
پایگاه رایگان کتاب:
پایگاه رایگان پایاننامه :

- www.libgen.info

www.en. Bookfi.org

www.dart- Europe.eu/basic-search.php - http://dspace.mit.edu
https://etd.ohiolink.edu

پایگاه رایگان مجله :

pub med central - http://doaj.org – www.freemdical journal .com

چگونه در پایگاه و منابع دیجيتال دانشگاه جستجوخود را انجام دهم ؟
برای این منظور هم می توانید در کارگاههای روش جستجو کتابخانه مرکزی شرکت کنید هم می توانید از فایلهای
آموزشی ما استفاده نمایید و یا به صورت انفرادی همکاران بخش اطالع رسانی به شما آموزش می دهند.

