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براي کاربران محترم میسر نمی باشد، کتابخانه مرکزي و اطالع رسانی دانشگاه  onlineبا عنایت به اینکه دسترسی مستقیم به برخی منابع الکترونیکی 

 پایگاه اطالعاتی 300این سامانه بیش از . را براي رفع نیاز دانشجویان و اساتید به مقاالت و منابع علمی فراهم کرده است) DSS(سامانه تامین مدرك 

  :مهم دنیا را پوشش می دهد از جمله

Sciencedirect, Elsevier, Springer, Scopus, ISI 

Web of Knowledge, Proquest, Wiely, EBSCO, 

IEEE, Cambridge, ACM, AIP, APS, Emerald, 

IOP, JCR, Jstor, Oxford, Sage, SIAM, Nature, 

Taylor & Francis, ASCE, ASME, BioOne, RSC 
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براي دیدن لیست کامل پایگاه ها به آدرس اینترنتی "

  ".مراجعه کنید )www.IranResearcher.ir( سامانه

  

 هبراي ورود به سامانه تامین مدرك در صفحه اصلی سایت دانشگا

  .کلیک نمایید  "تسامانه درخواست مقاال"بر روي لینک 

  :مقاله درخواستنحوه استفاده از سامانه 

 از استفاده يبرا. ردیگ قرار سامانه در آن ینترنتیا نکیل و مقاله عنوان یکپ است، یکاف تنها ازین مورد مقاالت افتیدر يبرا

بدین منظور ابتدا . کرد مقاله درخواست به اقدام توان یم یمکان هر از نیبنابرا. ستین دانشگاه در حضور به يازین سامانه نیا

شده و پس از جستجوي مقاله مورد نظر، کپی  www.sciencedirect.comوارد سایت اصلی پایگاه مورد نظر به عنوان مثال  

پس . در فرم موجود در سامانه قرار دهید)  ac.ir.با پسوند( مقاله را همراه با ایمیل شخصی دانشگاه اینترنتی عنوان و لینک 

  .کلیک نمایید  "ارسال"از قرار دادن این سه مورد در فرم، بر روي گزینه 

 مقاله ارسال هدف(  دینما ارسال نظر مورد لیمیا به و کرده افتیدر را مقاالت نیا یخارج و یداخل قدرتمند يسرورها کمک به تواند یم سامانه نیا *

  ).بکشد طول هم يمقدار ندیفرا نیا است ممکن شبکه مشکالت و یدسترس تیمحدود چون يموارد در اما است، ممکن زمان نیعتریسر در

  .ممکن است مقاالت وارد این قسمت شوند. ایمیل خود را نیز چک کنید Spamلطفا قسمت * 

  .نیز می توانید استفاده نمایید Google scholarاگر با پایگاههاي اطالعاتی اختصاصی رشته خود آشنایی ندارید، از جستجوگرهاي عمومی مانند * 

  .ارسال نمایید() را به ایمیل ریاست کتابخانه مرکزي براي دریافت کتاب، پایان نامه و استانداردها، عنوان و لینک آن * 
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