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علومکتبودانشگاهانتشاراتمدیریتسامانھ
نمایشھدفبا۱۳۹۵سالدر)مداد(کشورپزشکی

کتاب ھایروزبھاطالعاتبھسریعدسترسیو
کشورپزشکیعلومدانشگاه ھایتوسطشدهمنتشر
واطالعاتھماھنگیوتوسعھمرکزتوسط

وزارتفناوریوتحقیقاتمعاونتعلمیانتشارات
.استشدهاجراوسازیپیادهطراحی،بھداشت



کتاب منتشر عنوان 6000این سامانھ در برگیرنده اطالعات بیش از 
شده دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور اعم از کتاب فارسی، التین ، 

.باشدچاپی و الکترونیکی می 



:قابلیت ھا و امکانات سامانھ مداد
ارائھ اطالعات اصلی و بھ روز کتاب ھای تالیف و ترجمھ دانشگاه ھای 

علوم پزشکی 
امکان جستجوی ساده و پیشرفتھ کتاب بر اساس عنوان، نویسنده، سال 

نشر، ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب
استعالم آنالین کتابھای در دست تالیف و ترجمھ دانشگاه ھا

بھ پنل مدیریت سیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاهسی ردست



روش استفاده از سامانھ مداد                     

:از دو طریق می توان از سامانھ استفاده کرد

http://books.research.ac.ir لینک مستقیم از طریق-1

از طریق کتابخانھ دیجیتال-2

digilib.lums.ac.ir

http://books.research.ac.ir/
http://digilib.lums.ac.ir/


برای استفاده بر 
روی لینک زیر 

کلیک کنید



ooks.research.ac.ir کتاب آخر که در 10درصفحه اصلی 
سامانه ثبت شده را به

ترتیب ورود اطالعات به صورت اسالید 
نمایش می دهد



موضوع قلب و عروق را انتخاب کرده 
و روي دکمه مشاهده کلیک می کنیم



201این جستجو 
نتیجه در بر داشته



برای مشاھده کتابھای منتشر
شده در دانشگاه اھواز اینجا 

راکلیک می کنیم



م با کلیک بر روی این گزینھ می توانی
راھنمای استفاده از سامانھ را دانلود 

کنیم



جھت خرید کتابھای انتخابی 
اینجا را کلیک می کنیم



مشخصات دانشگاه ھای علوم 
پزشکی کشورجھت خرید 

کتابھای مورد نظر



با کلیک بر روی این 
گزینھ توضیحی در مورد 
سامانھ  مشاھده می کنیم



جھت تماس با سامانھ از اطالعات این صفحھ استفاده می کنیم



تان  در اینجا فھرست کلیھ کتابھای دانشگاه علوم پزشکی لرس
کھ اطالعات آنھا وارد سامانھ شده قابل رویت می باشد 





در این صفحھ نتایج استعالم کتابھا را نشان می 
دھد و با کلیک بر روی استعالم جدید می توان 

کتابھایی کھ درخواست تالیف و ترجمھ داده اند را 
استعالم بگیریم



در این صفحھ با توجھ بھ تعداد کتاب ھا 
عملکرد دانشگاه را مشاھده می کنیم

با استفاده ازگزینھ ھای روبرو می توانیم
از صفحھ ی مورد نظر فایل اکسل، پی 

دی اف ویا پرینت بگیریم 



پایان
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