
 
 بعدي مراحل در كه مزايايي و امكانات ساير •

 .شد خواهد اضافه پايگاه

  
 گرد اصلي عنوان چند تحت پايگاه اين خدمات 

  :از عبارتند كه است آمده

 نشريات الفبايي فهرست .1

 فهرست موضوعي  .2

 جستجوي نشريات .3

 جستجوي مطالب .4

 فهرست نشريات داراي متن .5

 خدمات .6

 خدمات اشتراك اينترنتي .7

 عضويت در پايگاه .8

  
  

 

 بانك از بهتر خدمات ارائه براي :اشتراك رايگان

 فرم تكميل با ميتوانند افراد نشريات، اطالعات

 رايگان صورت به ، خدمات مناسب اشتراك مخصوص

  .نمايند ريافتد مشتركين مخصوص يا
  :خدمات رايگان شامل موارد زير مي باشد

 موجود مقاالت متن به محدود دسترسي .1

 :عضو نشريات
 جهت عالقه مورد نشريات از فهرستي ايجاد .2

 دسترسي و ايميل بوسيله آنها انتشار از اطالع

 به آن ها آسان و سريع

 اينترنتي خريد و اشتراك تخدما از استفاده .3

 در كه مخصوص؛ فرم نمودن تكميل با پايگاه

 دسترسي امكان ذيل موارد به حالت اين

 :ميباشد

 تازه نشريات فهرست هفتگي دريافت •

 الكترونيكي پست طريق از يافته انتشار

 صورت به كه مقاالتي و نشريات مطالعه •

 است؛ شده داده قرار رايگان

 جهت پايگاه اعتباري سيستم از استفاده •

 نشريات الكترونيكي نسخه مقاالت، خريد

 چاپي؛ نسخه اشتراك و

 Magiranمعرفي پايگاه
 آوري جمع هدف با 1380 سال در پايگاه اين

 نشريات از كامل مرجع يك تهيه و ايران مجالت

و از طريق صفحه كتابخانه ديجيتال . .شد تاسيس ايراني
دانشگاه علوم پزشكي تهران به آدرس 

http://diglib.tums.ac.ir    دسترسي رايگان
در خارج از دانشگاه ادرس . به پايگاه فراهم شده است

دسترسي مستقيم و عضويت و بهره مندي از پايگاه  
http://www.magiran.com  مي باشد.  

  
   نحوه استفاده از پايگاه

  :عضويت
، در خارج از خدمات ارائه امكانات، محدوديت بدليل

 از نشريات متن و اطالعات به دسترسي دانشگاه،

 دسترسي فقط .است امكان پذير كاربر اشتراك طريق

 مشتركين غير براي االنتشار كثير هاي روزنامه متن به

 براي رايگان؛ اشتراك و عضويت .است پذير امكان نيز

 . مقدور است چكيده ها و مجالت مشخصات نددي
 نام و دريافت معين، مبلغي پرداخت با عضويت

و   اعتبار ميزان به براي استفاده عبور كلمه و كاربري
 نيز كامل متن دارايموجود  همچنين  به مقاالت

 .كندمي  پيدا دسترسي
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