
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی به بیش از یکهزار کتاب الکترونیکی تخصصی و
 رفرنس دندانپزشکی

نامه های موجود جستجوی اطالعات کتابشناسی کلیه پایان
)و دسترسی به متن کامل برای اعضای  در کتابخانه دانشکده

 هیات علمی(

 از کلیه دانشکده ها، بیمارستانها، خوابگاههای قابل دسترسی
 دانشجویی و پردیس بین الملل دانشگاه

و یا   http://dent.lib برای دسترسی به آدرس
http://192.168.64.254 .مراجعه نمایید 

داخلی اینترانتی دانشگاه قابل توجه: این سایت تنها در شبکه 
 دسترسی می باشد.

 

 بخش پایان نامه ها
 ها بصورت تمام متندسترسی به پایان نامه

برای کلیه کاربران اینترنتی از سراسر جهان از طریق  

های دانشگاه به آدرس پرتال کتابخانه

http://lib.tums.ac.ir  باشد.امکانپذیر می 

ها، اطالعات کتابشناسی پایان نامهعالوه بر آن، برای جستجوی 
 استفاده از سایت داخلی کتابخانه توصیه میشود.

الکترونیک،  ، عالوه بر فرمت1360های قبل از سال نامهپایان
 بصورت چاپی نیز آرشیو و نگهداری می شود. 

 

 سرویس تامین مقاله

که بصورت  یکلیه کاربران کتابخانه می توانند برای تهیه مقاالت

 قابلاینترنتی معمول از طریق سایت داخلی کتابخانه و منابع 

 دسترس در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به

د، از این نقابل تهیه نمی باش  diglib.tums.ac.irآدرس

 امکان استفاده نمایند. 

 

 

 راهنمای استفاده

از خدمات و امکانات  

 کتابخانه 

برای این منظور الزم است است فرم مربوطه را از بخش امانت 

 کتابخانه دریافت و تکمیل نمایند.

 هر مقاله  ازایهزینه سرویس تامین مقاله، پنج هزار ریال به
 می باشد.

 یک روز کاری می  حداکثرزمان تحویل مقاله در بیشتر موارد
 باشد.

 

 سرویس مشابهت یاب

  افزار مقاله و پایان نامه خود توسط نرمبرای چک مشابهت یابی 

ithenticate  به بخش امانت مراجعه و  فرم مربوطه را تکمیل

و هر مقاله  ازای، بیست هزار ریال به این سرویسهزینه  نمایید.

 زمان تحویل یک روز کاری می باشد.

 
پژوهشی و نیز ، برای اطالع از اخبار کتابخانه، نکته های آموزشی

 عضو کانال شوید.طرح پیشنهاد و انتقاد، 

 همکاران کتابخانه:

)خط مستقیم   4388رییس کتابخانه: عباس میرزایی. داخلی 

88497405) 

و  4378بخش امانت: مهناز بسمل؛ فاطمه شیخانی. داخلی 

 (88015901)خط مستقیم  4399

 4379بخش اطالع رسانی: شهال محمدی. داخلی 

داخلی  فهیمه فرد اصفهانی. ،نامه: سعیدا قاسمی بخش پایان

 7374و  4372

 

 دانشکده دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 مقدمه:
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی، به عنوان قدیمیترین کتابخانه 
تخصصی دندانپزشکی کشور، در طبقه سوم ساختمان اداری 

 متر مربع واقع شده است. 600دانشکده و در مساحتی بالغ بر 
 18صبح الی  8شنبه الی چهارشنبه از ساعت کتابخانه از 

 :رائه خدمات حضوری به شرح زیر استآماده ا

 امانت منابع موجود؛ 

 میز اختصاصی؛ 90استفاده از سالن مطالعه با ظرفیت 

استفاده از رایانه و اینترنت با امکان پرینت و اسکن؛ 

؛اینترنت رایگان  

 ؛و مشابهت یابیدرخواست تامین مقاله 

 

 کتابخانه: منابع
  جلد( 10700عنوان کتاب فارسی چاپی ) 2500بیش از 

 جلد( 5700عنوان کتاب التین ) 2900بیش از 

133  میالدی 2007تا  1957عنوان مجله چاپی از سال 

60  تاکنون )قابل  2013عنوان مجله الکترونیکی از سال
 دسترس از سایت داخلی کتابخانه(

 2012تا  2000عنوان مجله از سال  80لوح فشرده 

 خورشیدی  1319عنوان پایان نامه از سال  6000قریب به
تاکنون )قابل دسترس از سایت داخلی کتابخانه و پورتال 

 کتابخانه های دانشگاه(

 

 بخش عضویت و امانت:
شود. استفاده از منابع تابع بصورت قفسه باز اداره می کتابخانه

 زیر می باشد: های دانشگاه و به شرحقوانین کلی کتابخانه
 کلیه دانشجویان عمومی و تخصصی، اعضای محترم

 ت علمی و کارکنان دانشکده تنها پس از عضویت اهی
کتابخانه جهت استفاده در بیرون از توانند از منابع می

 نمایند. فضای کتابخانه استفاده

 

.استفاده از منابع در فضای کتابخانه نیاز به عضویت ندارد 
 جلد  4اعضای هیئت علمی، در هر نوبت تعداد امانت برای

باشد. که این مدت در روز می 20و به مدت حداکثر 
 صورت رزرو نبودن منبع، حداکثر سه دوره قابل تمدید 

 باشد.می
 تعداد امانت برای اعضای دانشجویان و کارکنان، در هر

روز می باشد. که این  15جلد و به مدت حداکثر  4نوبت 
بودن منبع، حداکثر یک دوره قابل مدت در صورت رزرو ن

 تمدید می باشد.
 حداکثر دو جلد و تنها به مدت یکروز امانت  مرجعمنابع

 شود.داده می
 در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع امانت داده شده، به

ازای هر روز و برای هر جلد یکهزار ریال به عنوان جریمه 
 گردد.دیرکرد منظور می

روز در مجموع  30یدن به سقف در صورت تکرار و رس
دیرکردها، وضعیت عضویت کاربر به مدت یکماه به حالت 

 تعلیق در خواهد آمد.
 ورود به داخل سالن کتابخانه، با هر نوع کیف، ساک دستی

و یا کالسور ممنوع می باشد. اعضا می توانند با ارائه کارت 
شناسایی از بخش امانت کلید دریافت نموده و وسایل 

خود را در کمدهایی که به همین منظور در شخصی 
 راهروی طبقه سوم تعبیه شده، قرار دهند.

 اعضا موظفند قبل از بسته شدن کتابخانه، کمدهای خود را
 تخلیه نموده و کلید را عودت دهند. 

 

 رسانی اطالعبخش 
توانند از فضای بخش کلیه مراجعین محترم کتابخانه می

ایستگاه کاربری( برای دسترسی به  15) رسانیاطالع 
 اینترنت، استفاده از نرم افزار های متداول و ... استفاده نمایند. 

این بخش پاسخگوی سئواالت مراجعان در خصوص نحوه 
استفاده از  باشد.اطالعاتی علمی نیز میدسترسی به منابع 

اینترنت و رایانه برای اعضای کتابخانه رایگان بوده ولی 
استفاده از سایر خدمات  مانند پرینت و اسکن طبق تعرفه 

 امکان پذیر می باشد. 

بوده که  wi-fiفضای کتابخانه تحت پوشش اینترنت 

 بصورت رایگان قابل استفاده می باشد.

 هسایت کتابخان

 کتابخانه دارای دو سایت با کاربردهای متفاوت می باشد:
 های دانشگاه:پورتال کتابخانه -1

اطالعات کتابشناسی کلیه منابع کتابخانه، شامل کتب، پایان 
قابل دسترسی  lib.tums.ac.irو ... از طریق آدرس  ها،نامه
 باشد. می
 از طریق این سایت دسترسی و مشاهده متن کامل پایان

 های دانشکده امکانپذیر می باشد.نامه

 ها و منابع موجود در دانشکدهکلیه اطالعات کتابشناسی

قابل جستجو از این درگاه بیمارستانهای تابعه دانشگاه 

 است.

 سایت داخلی کتابخانه -2

تسهیل با هدف  1393سال  سایت داخلی کتابخانه در
به منابع اصلی حوزه دندانپزشکی ی اینترنتی به دسترس

 اندازی شد.راه کاربران 
 امکانات این سایت عبارت است از:

 مجله دندانپزشکی  60دسترسی به متن کامل مقاالت
 هزار مقاله( 32تاکنون )بیش از  2013معتبر  از سال 
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