
 کتابخانو مرکزی راىنمای جستجو و دانلود چکیذه پایان نامو ىای

 

 بخش مرجع کتابخانو مرکزی

را در پایاى ًاهَ ُای خْد هجوْػَ  چکیذٍ داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تْػِز، دطتزطی تَ ػالهَ تالدی کتاتخاًَ هزکشی

. را هؼاُذٍ یا داًلْد کٌیذ چکیذٍ پایاى ًاهَ ُااس طزیق ّب طایت کتاتخاًَ هی تْاًیذ . قالة دیجیتال ، فزاُن کزدٍ اطت

 :تزای جظتجْ ّ داًلْد تَ رّع سیز ػول کٌیذ

  http://176.16.0.34یا   (ٌُگام اطتفادٍ اس ایٌتزًت)  http://dlib.bpums.ac.irاس طزیق آدرص الکتزًّیکی 

  ر کارتز هیِواًیٍ. ّارد صفحَ خاًگی ّب طایت کتاتخاًَ  هی ػْیذ  (فقط تزای اطتفادٍ در داخل ػثکَ داًؼگاٍ)

هی تْاًذ اس طزیق ایي صفحَ  تَ جظتجْ در هٌاتغ کتاتخاًَ تپزداسد، ّلی اهکاى هؼاُذٍ ّ داًلْد هٌاتغ تٌِا تزای 

 . کارتزاًی کَ ػضْیت آًِا تْطط کتاتخاًَ تاییذ ػذٍ تاػذ، اهکاى پذیز هی تاػذ

 

 

کَ در  –، ًام کارتزی ّ کلوَ ػثْر خْد را پض اس کلیک تز رّی کلیذ ّرّد  خْد کارتزیتزای ّارد ػذى تَ صفحَ 

 .ّارد کٌیذًوایغ دادٍ ػذٍ ، در کادر   -اًتخاب کزدٍ ایذ ،ٌُگام ثثت ًام در ّب طایت کتاتخاًَ

 

 يارد شذن بٍ صفحٍ کاربری خًد

يارد کردن وام کاربری ي 

 کلمٍ عبًر

http://dlib.bpums.ac.ir/
http://dlib.bpums.ac.ir/
http://176.16.0.34/
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ّارد تخغ جظتجْی کتاتخاًَ ػْیذ، در پض اس ّارد ػذى تَ صفحَ کارتزی خْد، اس طزیق هٌْی فِزطت رکْردُا 

هی تْاًیذ جظتجْی دقیق تزی را اًجام   تا جظتجْی پیؼزفتَایي تخغ دّ ًْع جظتجْی طادٍ ّ پیؼزفتَ ّجْد دارد، 

 .دُیذ

 

 

 

 

 صفحٍ کاربری

 جستجًی پیشرفتٍ

جستجً در فُرست رکًردَای 

 در کتابخاوٍمًجًد 

 محذيد کردن جستجً
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فیلذ  درٍ یا ػٌْاى هْرد ًظز خْد اژکلیذّ طپض. هحذّد کٌیذ پایاى ًاهَجظتجْی  خْد را تَ در قظوت ًْع هادٍ ، 

 .تز کلیذ جظتجْ کلیک کٌیذ جظتجْ ّارد کزدٍ ّ

  

 

 

ًوایغ  فایل دیجیتال چکیذٍ پایاى ًاهَهْرد ًظز خْد کلیک کٌیذ تا   در سیز هذرک تاسیاتی ػذٍگشیٌَ پیْطتِا  رّیتز

 .دادٍ ػْد

 

 

 

مثل )  مًرد وظر  يارد کردن کلیذياژٌ

 ...(وام پذیذآير یا عىًان پایان وامٍ ي 

 جستجً

مشاَذٌ کلیک برريی پیًستُا جُت 

 فایل دیجیتال چکیذٌ پایان وامٍ

کردن جستجً بٍ  محذيد

 پایان وامٍ از وظر وًع مادٌ
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  .در ایي قظوت اهکاى داًلْد ّ یا ًوایغ فایل دیجیتال ّجْد دارد 

 

 

 

هی تْاًیذ  ،پض اس کلیک تز رّی گشیٌَ داًلْد، کادر سیز را هؼاُذٍ هی کٌیذ، تا اًتخاب گشیٌَ ًظخَ اصلی ّ تاییذ

 .را داًلْد کٌیذ چکیذٍ پایاى ًاهَ فایل دیجیتال

 

 

 داولًد

در  چکیذٌ پایان وامٍومایش 

 َمیه صفحٍ

 وسخٍ اصلی

 ییذتأ


