
 بخش پايگاه عرضه اطالعات

با هدف تامين منابع علمي و اطالعاتي الکترونيکي در زمينه علوم  1374پايگاه عرضه اطالعات پزشکي کتابخانه مرکزي در سال      
ارائه  پزشکي براي اعضاء ايجاد گرديد .در ابتدا با خريد سي دي هاي مدالين به صورت آفالين با يک سيستم به مراجعه کنندگان خدمات

دامنه فعاليت خود را  1379آنالين در سال   به صورتovidو   proquestدو پايگاه اطالعاتي  مي شد.در سالهاي بعد با خريداري 
 گسترش داد.

متصل مي باشدومجهز به ايستگاه هاي   wifiشبکه کتابخانه مرکزي از طريق ارتباط کابلي و   در حال حاضرپايگاه عرضه اطالعات به 
به پايگاههاي الکترونيکي آنالين و آفالين و جستجوي منابع علمي مي باشد که دسترسي به پايگاه ها از طريق آدرس  دسترسي  جهت کاري 

 ذيل مي باشد:

http://lib.kums.ac.ir/databases 

 امکانات:

 نت جهت استفاده کاربران.وجود ايستگاه هاي کاري متصل به اينتر1

 .امکان استفاده از اينترنت بي سيم در محل پايگاه عرضه اطالعات وکل کتابخانه2

 .فراهم نمودن دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي و کتابخانه ديجيتال حنان3

 عنوان لوح فشرده آموزشي و علمي3000.وجود بيش از4

 .وجود دستگاه پرينتر و اسکنر براي استفاده کاربران5

 وظايف پايگاه عرضه اطالعات :

 راهنمايي کاربران جهت استفاده از سي دهاي آموزشي موجود  .1

 راهنمايي و مشاوره جهت جستجو و بازيابي در پايگاه هاي اطالعاتي و منابع ديجيتال شامل کتاب، مجله و پايان نامه  .2

 اني در مورد دسترسي به انواع منابع ديجيتال. اطالع رس3

 (DVDوCD,Flash memory. ارائه خدمات پرينت، اسکن، ارائه فايل الکترونيک روي محمل هاي اطالعاتي)4

  . نصب نرم افزارهاي مورد نياز کاربران با هماهنگي قبلي5

 .سازماندهي سي دي هاي آموزشي موجود در پايگاه عرضه اطالعات6

 استفاده از پايگاه عرضه اطالعات :راهنماي 

 .کاربران بايد از اعضاي هيات علمي ، دانشجويان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي باشند.1

 داشته باشند.  VPN. کاربران براي استفاده از اينترنت بايد 2

 دانشکده يا محل کار خود مراجعه نمايند.  ITبه بخش   VPN. کاربران جهت دريافت 3

 ري پايگاه عرضه اطالعات :ساعات کا

 عصر20صبح الي  8از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ·

http://lib.kums.ac.ir/databases


 عصر 19صبح الي  8پنجشنبه از ساعت · 

 ظهر 12صبح الي  8جمعه از ساعت · 

   در تعطيالت رسمي تعطيل مي باشد. پايگاه عرضه اطالعات ·

 تومان مي باشد. 50هزينه هر برگ پرينت  -

 


