
 

 کتابخانه دانشگاه علوم پسشکی گناباد بانک های اطالعاتیاستفاده از  راهنوای

 :پایگاههای اطالعاتی و هنابع الکترونیک دانشگاه به چنذ گروه تقسین هی شونذ

 
 

 :دسترسی رایگاى     · 

 

  سایتْای هفیذ فارسی         ·  

 

   سایتْای هفیذ التیي         ·

 

  کتابخاًِ دیجیتال داًشگاُ         ·

 

 باًک اعالعات کتابشٌاختی کتابخاًِ ّای داًشگاُ علَم پششکی گٌاباد         ·

 
 

 :دسترسی اشتراکی    ·

 

هجاس داًشگاُ استفادُ اس هٌابع فزاّن  IP فقظ اس عزیق شٌاسایی بَدُ ٍ IP Base با پزداخت ّشیٌِ اشتزاک بزای یک دٍرُ سهاًی ٍ دستزسی عوذتاً

  :هی شَد

 

 باًکْای اعالعاتی اشتزاکی    ·

 

 کتابخاًِ دیجیتال پششکی ایزاى    ·

 

   (Document Delivery)ساهاًِ تاهیي هذرک·    

 
 

 :ه هحلیدسترسی از طریق شبک     ·

 

بِ آًْا ًیاسهٌذ اتصال بِ شبکِ هحلی ٍ استفادُ اس شٌاسِ کاربزی  هٌابع یا سزٍیسْایی کِ بزرٍی شبکِ هحلی داًشگاُ بارگذاری شذُ اًذ ٍ دستزسی

  :ایي شبکِ هی باشذ ٍ رهش عبَر

 

 کتابخاًِ دیجیتال داًشگاُ     ·

 

 باًک اعالعات کتابشٌاختی کتابخاًِ ّای داًشگاُ     ·

 

 سایت کتابخاًِ هزکشی داًشگاُ     ·
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پایگاههای اطالعاتی و هنابع الکترونیک دانشگاه دسترسی داشته  کاربراى دانشگاه علوم پسشکی گناباد از چنذ روش هی تواننذ به

 :باشنذ

 

 کاربراى شبکه هحلی دانشگاه «

 

 ّای پایاًِ عزیق اس ّا ٍ هزاکش بْذاشتی ٍ درهاًی تحت پَشش، شبکِ بیوارستاًْا، پزدیس، کاربزاى قبیل اس کلیِ کاربزاى شبکِ هحلی داًشگاُ

 .داًشگاُ دستزسی دارًذ در شبکِ هحلی هحلی داًشگاُ بِ تواهی باًکْای اعالعاتی ٍ هٌابع الکتزًٍیک ٍ هٌابع هَجَد شبکِ بِ هتصل

 

 Wire Less کاربراى با دسترسی « 

 

 .کاربزاًی کِ اس شبکِ بی سین داًشگاُ استفادُ هی ًوایٌذ بِ کلیِ پایگاّْای اعالعاتی ٍ هٌابع الکتزًٍیک داًشگاُ دستزسی دارًذ 

 

سی ًذاشتِ ٍ اس عزیق خغَط ایٌتزًت پز سزعت ٍ یا اس داًشگاُ دستز کلیِ اعضای ّیات علوی، داًشجَیاى ٍ کارکٌاى داًشگاُ کِ بِ شبکِ هحلی

الکتزًٍیک داًشگاُ استفادُ ًوایٌذ اهکاى دستزسی بِ هٌابع اس  شزکتْای فزاّن کٌٌذُ خذهات ایٌتزًتی هایلٌذ اس پایگاّْای اعالعاتی ٍ هٌابع عزیق

 :آًْا فزاّن شذُ است دٍ عزیق بزای

 

 Off Campus دسترسی به صورت «

 

تاییذ شٌاسِ  کاربزاى هی تَاًٌذ پس اس ثبت ًام در پَرتال کتابخاًِ دیجیتال داًشگاُ ٍ کلیِ:م در پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاهثبت نا .۱

 .ًوایٌذ کاربزی ٍ رهش عبَر اس هٌابع اعالعاتی هَجَد در آى استفادُ

 

نصب  با تَاًٌذ هی ّن کٌٌذگاى ایٌتزًت استفادُ هی کٌٌذ افزادی کِ اس خغَط پزسزعت یا اس خذهات سایز فزا :VPN دسترسی به صورت .۲

بِ پایگاّْای اعالعاتی ٍ  شناسه کاربری و رهسعبور دانشگاه ٍ  VPNداًشگاُ، پس اس اتصال بِ شبکِ ایٌتزًت با استفادُ اس  VPNنرم افسار

 .هٌابع الکتزًٍیکی داخلی ٍ خارجی ٍ هٌابع هَجَد در شبکِ هحلی داًشگاُ دستزسی داشتِ باشٌذ
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