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 تهیه و تنظیم: رعناکوثری، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای فراهم آوری دسترسی به منابع اطالعاتی  

بدین     راه اندازی نمود. 99های دانشگاه را در پاییز  نامه   بانک اطالعاتی پایان  ،کتابخانهمورد نیاز جامعه هدف  

. مراجعه حضوری به  1های دانشگاه وجود دارد:  نامه  روش برای دسترسی به پایان  2در حال حاضر  ترتیب  

نامه از    محتوای دیجیتالی پایان. دسترسی به  2نامه    کزی دانشگاه و استفاده از نسخه چاپی پایانکتابخانه مر

 .های دانشگاهنامه بانک اطالعاتی پایانطریق 

 

 های دانشگاه نامه دسترسی به بانک اطالعاتی پایان ❖

نرم   را انتخاب کنید. در مرحله بعد به و سپس سایت کتابخانه مرکزی  شوید ابتدا وارد سایت دانشگاه 

 :وارد شوید افزار جامع کتابخانه 

   /http://www.dums.ac.ir                                                                 آدرس سایت دانشگاه:        

 /http://centlib.dums.ac.ir                                              آدرس سایت کتابخانه مرکزی:             
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توانید به نرم افزار جامع کتابخانه  نیز می  /http://lib.dums.ac.irهمجنین از طریق لینک مستقیم به آدرس  

 وارد شوید. 

 

به پروفایل    وروداز قسمت    ،هاتمام متن پایان نامه  تر از جمله دسترسی بهامکانات بیش  برای دسترسی به

دانشجویان   برای  است.  شده  ایجاد  کتابخانه  اعضای  تمام  برای  پسورد  و  یوزرنیم  شوید.  وارد  خود  شخصی 
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  یوزرنیم و پسورد کد است و برای سایر اعضای کتابخانه    پسورد کد ملیو    یوزرنیم شماره دانشجویی 

 .باشد می ملی

 

محدود کنید و کلید جستجو را انتخاب نمایید. در  فارسی  نوع مدرک را به پایان نامه  سپس در صفحه اصلی  

ها وارد کنید. به این ترتیب لیست پایان نامهدر کادر  صورتی که موضوع خاصی مورد نظر شماست کلیدواژه را  

می داده  نمایش  شما   شود:برای 

به این ترتیب    کنم مثال من اولین عنوان را انتخاب می   برای ها قابل انتخاب است.  عنوان هر کدام از پایان نامه

 : شودنامه نمایش داده می اطالعات کتابشناختی و چکیده پایان
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  سال دفاع و.... در دسترس است.    در این صفحه اطالعات کتابشناختی پایان نامه از جمله مؤلف، استاد راهنما،

به این پایان    رفرنس دهی  همچنین نحوه   در این قسمت مطالعه کنید.نیز  توانید چکیده پایان نامه را  می  شما

توانید با اضافه کردن شماره  شما می  « وارد شده استنامه به شیوه ونکوور در قسمت »استناد به این پایان نامه

 استناد دهی استفاده کنید.صفحه مورد استناد از این اطالعات برای 

  در پایین صفحه کلیک کنید:   محتوای دیجیتالرای دسترسی به تمام متن پایان نامه بر گزینه ب
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در صورتی که کاربری خارج از حوزه دانشگاه به این قسمت مراجعه نماید یا هر کدام از اعضا بدون ورود به  

. فایل محدود  دارند دسترسی    فایل محدود پایان نامهپروفایل شخصی خود وارد شوند در این قسمت تنها به  

و در صورتی که اعضای کتابخانه با پروفایل   است.فصل اول پایان نامه و بحث و نتیجه گیری نامه شامل  پایان

 شود. نامه برقرار می شخصی خود به جستجو بپردازند دسترسی به تمام متن پایان
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پایان نامه تنها برای اعضای    تمام متندسترسی به  برای تمام افراد برقرار است.    دانلود نسخه محدود امکان  

یا   امکان دانلودو    شودکتابخانه و به صورت آنالین )از شبکه داخلی دانشگاه یا از طریق اینترنت( برقرار می

 . را انتخاب کنید  پیش نمایشگزینه برای نمایش تمام متن پایان نامه   . ندارد پرینت

 نسخه محدود 

 نسخه کامل
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میبه   داده  نمایش  شما  برای  نامه  پایان  متن  تمام  ترتیب  فلشاین  از  استفاده  با  چپ  شود.  و  راست  های 

پایان نامه به صورت     کنید. و با استفاده از عالمترا مشاهده می  پایان نامه  صفحات مختلف  

 شود:تمام صفحه نمایش داده می 
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را  پایان نامه با استفاده از کلیدهای چهار جهتی کیبورد صفحات بعدی یا قبلی در حالت نمایش تمام صفحه، 

 ببینید.

 061-42428170تماس حاصل نمایید:      مرکزی در صورت بروز مشکل در دسترسی با کتابخانه 

 

 

 

 

  


