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جایگاه سازمانی کتابخانه چیست؟
کتابخانه زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشکده محسوب می شود.
شرایط استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی چیست؟
این افراد امکان عضوووویت در کتابخانه را ندارند و ف ط می توانند با ارائه معرفی نامه از محل تحصوووول و یا اشوووتداو نود و نوه همراه داشوووتن کار
شناسایی معتبر از منابع کتابخانه در محل کتابخانه استفاده نمایند.

اعضای کتابخانه چه تعداد منبع و به چه مدت می توانند به امانت بگیرند؟
 1کتاب به مد  64روز
مراجعین کتابخانه از چه راههایی می توانند به جستجوی منابع مورد نیاز خود بپردازند؟
در حاو حاضر امکان جستجوی منابع کتابخانه ،از طریق نرم افهار موجود در کتابخانه به صور شبکه فراهم است.
آیا امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟
در حاو حاضر نور ولی به زودی این امکان موسر نواهد شد.

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته شده را تمدید کرد؟
بله .کلوه اعضووای کتابخانه می توانند در صووور عدم تانور در بازگرداندن منبع به کتابخانه ،تا زمانی که آن منبع توسووط عض وو دیگری رزرو نشووده
باشد ،می توانند مهلت امانت را تمدید نمایند.

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته را تلفنی تمدید نمود؟
بله
چه کسانی می توانند عضو کتابخانه شوند؟
کلوه اعضای محترم هوا علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشکده میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند.

آیا منابع بخش مرجع به امانت داده می شوند؟
نور .منابع مرجع ف ط در دانل سالن قابل استفاده هستند.

آیا امکان تکثیر از منابع مرجع در این بخش فراهم شده است؟
بله .با توجه به عدم امکان امانت دهی این منابع ،مراجعون محترم می توانند از صفحا

خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) چیست؟
موه مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) به منظور پاسخ گويي به سواال
پست الكترونوكي طراحی شده است.

درنواستی نود در کتابخانه تکثور نمایند.

مراجعون محترم به وبگاه کتابخانه دانشکده طب سنتی ،از طریق

چگونه می توان از خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) استفاده نمود؟
مراجعون محترم ميتوانند با تكمول فرم ارساو سواو موجود در اين بخش و ارساو به کتابخانه پاسخ پرسشهاي مورد نظر نود را دریافت کنند.

آیا امکان امانت گرفتن پایان نامهها فراهم شده است؟
نور .پایان نامهها ف ط در دانل سالن قابل استفاده هستند.

آیا امکان تکثیر از پایان نامه ها فراهم شده است؟
نور ،امکان هر گونه کپی و عکسبرداری از پایان نامهها ممنوع میباشد.

آیا کتابخانه کتب الکترونیک دارد؟
بله .دسترسی به کتب الکترونوک تنها از طریق شبکه دانلی (اینترانت) موسر میباشد.

آیا برای دسترسی به متن کامل مقاالت پایگاه های اطالعاتی نیازی به داشتن نام کاربری و کلمه عبور هست؟
نور .با توجه به  IP Baseبودن دسوترسی به پایگاه های اطالعاتی در محوط دانشگاه ،نوازی به داشتن نام کاربری و کلمه عبور نوست .ولی جهت
استفاده در محوط نارج از دانشکده نواز به  vpnمیباشد.

آیا امکان دستتترستتی به متن کامل مقاالت پایگاه های اطالعاتی و نشتتریات الکترونیکی در مریط خارا از دانشتتگاه (مثال منزل)
فراهم است؟
بله؛ برای اینکار ابتدا باید برای ثبت نام  Emailالکترونوک با پسوند نام دانشگاه  sbmu.ac.irاز طریق سایت دانشگاه اقدام نمایود .پس از دریافت
 Emailبا مراجعه به سایت دانشگاه از طریق گهینه ثبت نام  VPNو تکمول فرم مخصوص آن میتوانود برای دریافت نام کاربری و رمهعبور  VPNاقدام
کنود .در اینصور نارج از شبکه دانشگاه امکان دسترسی به تمامی پایگاههای اطالعاتی اشتراک دانشگاه امکانپذیر نواهد شد.
کتابخانه چه منابع الکترونیکی (پایگاههای اطالعاتی( را مشترک است؟

برای اطالع از پایگاههای اطالعاتی اشوتراک کتابخانه به سایت کتابخانه به آدرس  www.lib.sbmu.ac.irمراجعه کنود .لوگوی ناشران منابع
کتابخانه دیجوتاو در صفحه اصلی پرتاو مراکه وجود دارد و با لونک برروی آن میتوانود به نشریا و منابع آن دسترسی داشته باشود.
آیا تفاوتی بین دسترسی به پایگاههای اطالعاتی در مراکز مختلف دانشگاه وجود دارد؟

نور؛ دسترسی به منابع اشتراکی در همه مراکه دانشگاه یکسان است.

آیا هنگام استفاده از  vpnمردودیتی از نظر دریافت تعداد مقاالت وجود دارد؟

نور

چگونه میتوانم در مدالین جستجو کنم ؟

با توجه به اینکه پایگاه های اطالعاتی  Scopusو  PubMedهمه ژورنالهای مدالون را پوشووش می دهند از طریق آنها می توانود به مجال
مدالون دسترسی داشته باشود که در صور اشتراک به تمام متن م اال نوه دسترسی نواهود داشت.

روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟

از طریق پایگاه اطالعاتی  OVID /Clinical key / Springer Imageو جسوووتجو در پایگاه هایی که اطالعا
میکنند.

را بصوووور

 Multimediaارائه

از چه طریق برای یافتن عنوان کامل یک نشریه اقدام کنم؟

از طریق پایگاه اطالعاتی مدالین؛  www.pubmed.govلونک  journal in NCBI data basesرا فعاو نمایود .عنوان نشووریه مورد نظر نود را
در کادر مخصوص وارد نمایود و سپس در صفحه بعد عنوان کامل آن را مشاهده نواهود نمود.

منظور از  Impact Factorچیست؟

ضریب تاثور یا  Impact Factorعبار از ضریب یا عامل تاثور و نوه شانص اثرگذاری یک مجله در حوزه تخصصی نود و تنها در مورد نشریا
نمایه شوده در پایگاه  Web of Scienceکه ناشور آن موسوسوه تامپسوون رویترز این شوانص محاسوبه ميشود .از این رو ف ط مجال ISI
دارای این شانص (ضریب تاثور) هستند .ضریت تاثور هر مجله هر دو ساو یکبار محاسبه میشود.
چه روشی برای اطالع از تعداد استنادهای یک مقاله وجود دارد؟

پایگاه های اطالعاتی  Scopus ،ProQuest ،Google Scholarدر م ابل هر م اله بازیابی شووده تعداد اسووتنادهای مربوط به آن را نوه ارائه
می دهد.
چگونه در پایگاه و منابع دیجیتال دانشگاه جستجو خود را انجام دهم؟

برای این منظور هم میتوانود از فایلهای آموزشووی روی سووایت اسووتفاده نمایود و یا به صووور
می دهند.

انفرادی همکاران کتابخانه به شووما آموزش

