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 آهَصش کتاتخاًِ

 تا عٌاٍیي ریل: ساعت 77ّای ضوي خذهت کتاتذاساى تِ هذت تشگضاسی کاسگاُ . 1

 آضٌایی تا خالصِ ساصی یک هتي-

 ًگاسش هقالِ علوی تشای ًطشیِ ّای علوی فاسسی صتاى-

 سٍضْای کطف سشقت علوی-

 دستشسی تِ هٌاتع الکتشًٍیک سایگاى -

 ًگاسش هقاالت هشٍسی -

 کاس عولی تا هٌاتع دیجیتال دس هحیظ ٍب سایت داًطگاُ علَم پضضکی لشستاى-

 آهَصش فْشستٌَیسی هٌاتع التیي، ًوایِ ًَیسی-

 کاس عولی تا ساهاًِ هٌثع یاب -

 هعشفی ٍ کاس عولی تا ًشم افضاس پژٍّیاس -

ٍ   جْت داًطجَیاى داسٍساصی هٌثع یاب،  ًشم افضاس فشا کاٍش ، پیطشفتِ ٍ چ هقذهاتیسشتشگضاسی کاسگاُ . 7

 دًذاًپضضکی داًطکذُ 

 اعالعاتی تشگضاسی کاسگاُ پایگاُ . 3

Ovid, Up to date ,clinical key, Scopus, Science Direct, Web of Science-  ساهاًِ ّای ٍ

                                                                                                داًطگاُ.جْت اعضای ّیات علوی  ًَپا 

  ثثت ٍ سفاسش کتاتخاًِ

 هٌاتع هَسد ًیاص کتاتخاًِ هشکضیْیِ لیست ت .1

 .تاتعِجوع آٍسی لیست هٌاتع آهَصضی کتاتخاًِ ّای  .7

 تاتعِّای تع کتاتخاًِ جوع آٍسی فاکتَسّای خشیذ هٌا .3

 هکاتثِ تا ًاضشیي جْت استعالم قیوت. .4

 



تِ آًْا اعن اص خشیذاسی کتة هَسد ًیاص کتاتخاًِ تیواسستاى ضْیذ سحیوی ٍ اًجام کاسّای هشتَط   .5

 دسیافت کتة، چک کشدى، تحَیل دادى آًْا عثق لیست دسخَاستی تِ کتاتخاًِ تیواسستاى ٍ ....

                                                                                                         خذهات فٌی کتاتخاًِ 

پایاى ًاهِ ّا ٍ تْیِ اعالعات  کتة فاسسی،کتة التیي،عٌَاى هٌثع اعن اص  84 فْشست ًَیسیآهادُ ساصی ٍ 

 هَسد ًیاص پایاى ًاهِ ّای داًطگاُ ٍ آپلَد دس ساهاًِ کطَسی

                                                                                                 خذهات عوَهی کتاتخاًِ            

 تقذیش اص کتاتذاساى تشتش.تشگضاسی جطي ّفتِ کتاب ٍ سٍص کتاتذاس ٍ  . 1

 ٍ تیگیشی هذتَم جْت تشٍصسساًی ٍب سایتْای کتاتخاًِ ّاتاصدیذ اص کتاتخاًِ ّای تاتعِ . 7

                                                                                            هٌاتع کتاتخاًِ ای ٍ عَدت اهاًت .3

 فاسغ التحصیالىتسَیِ حساب ٌذ یااًجام فش. 4

 دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشا.داًص اهَختگاى سی دی ٍ پایاى ًاهِ ّای  تشسسی . 5

ٍ اهادُ ساصی جْت اتلَد                                                  اسستاًی تیوکتاتخاًِ ّای ایص تجوع اٍسی هستٌذات  . 6

                                ات تایص کتاتخاًِ ّای داًطکذُ ای ٍ اهادُ ساصی جْت اتلَد. جوع اٍسی هستٌذ7

 دیجیتال کتاتخاًِ هجاصی ٍ خذهات 

 داًلَد هقالِ ٍ کتاب ٍ ..هطاٍسُ کاستشاى دس صهیٌِ استفادُ اص هٌاتع الکتشًٍیک ) .1

                                                                         ٍب سایت کتاتخاًِ هشکضی هذامتشٍصسساًی  .7

 کتاتخاًِ دیجیتال. ٍب سایت هذامتشٍصسساًی . 3

 الکتشًٍیک هٌاتع آهاس تحلیل ٍ استفادُ هیضاى  ساالًِ ٍ/هاِّ ًِ/هاِّ ضص/هاِّ سِ  گیشی گضاسش  .4

 داًطگاُ.

 قاصذک. کتاتخاًِ هجاصیدس  پایاى ًاهِ عٌَاى  93اعالعات تاسگزاسی. 5

  پایگاُ ّای اعالعاتیساٌّواّای آهَصضی تْیِ . 6

 پیگیشی ایویل دیجیتال ٍ تشعشف کشدى هطکل آى . 7

 . تشسسی هذاٍم لیٌک ّای هٌاتع الکتشًٍیک8

 


