
 

 اندیشمندان و کتابخوانی

هایی بخوخند خد کخز  خا    آدم باید کتاب

  ند د ر کتخابخی کخز   یر د و  یشش می می

خند یم مثل یخ  مششخن  خوخنهد بخز  می

مان و بیددهمان  خنخنخد چخا  خرد  جمجمز

مخان  خند یمش؟ کز بز قنل معروف حخال می

شخند  خن  بشند؟ بدون کتاب هم کخز مخی

خنشحال بند. تا ه ال م بخاشخدخ خخندمخان 

هایی بنخنییخیخم کخز  تند یم د  دین کتاب می

کند ما دمخا  خیخا  بخز  مان هد خن  می حال

هایی ددهیم کز مخثخل  کتابوا زخ  یا  بز کتاب

ی   اخنشحالیِ سون دهد اک متاثرمان کند 

مثل مرگ کیی کز د  خخندمخان بخیخشختخر 

ها مثل ی   دوستش ددشتیمخ دوه د  همز آدم

خندکشی کتاب باید مثل تبری باشد بخردی 

 دهیای یوزده دهو مان

 چده-بز - امز 

 کافنا -فرد تا

1041سال  پنجم، شماره چهاردهم ، خرداد ماه    

 در این شماره: 

 دانش لینک 
ی

 معرف

 اندیشمندان و کتابخوانی 

  ین اخبار بهار کتابخانه  مهمتر

         unidomain.daneshlik.ir                                           هدهنمای چایگاه دد ش لین 

ودهد  unidomain.daneshlik.irها د  طریق چایگاه   جهن دسترسی آ الین بز مقاالت و دیبنک

 شنید.

ودهد قیمن ثبن  ام دد شگاهی شده و چا د  آن ددمین ساین دد شگاهتان هد د تواب و چا د  تنمیخل 

 ردد و ده  تان دهسال می دطالعات ده صنهتی کز دیمیل دد شگاهی ودهد  منده لین  فعالیا ی بز دیمیل

 غیر دین صنهت باید تنسط میئنل کتابوا ز تایید شند.

 اتصال پس از ثبت نام با ایمیل دانشگاهی یا غیر دانشگاهی 

جهن دتصال تنسط  ام کاهبری کز تعریف کردید )همان دیمیل دد شگاهیتان کز لیخنخ  دهسخالخی بخز 

دیمیلتان هد فعال کردید یا دیمیل غیر دد شگاهی کز تنسط میئنل کتابوا ز فعال  خردیخده دسخنز د  

 قیمن وهود ودهد شنید.

 IPاتصال از طریق 

 و دحتیاج بز ثبن  ام  ددهید. دد شگاه ودهد شنید  IPجهن دتصال باید با 

مقالز د  طریق چنجره جین و جنی صخحخحخز دول   DOIجیجن بردساس کلمات کلیدیخ عنندن و یا 

مقالز خند هد جین و جن  مایید و با کلی  هوی دد لندخ مقالز هد دهیافن  مایید و ده صنهتی کز لینخ  

مقالز هد دهیافن  مایید یا بز صححز مقالز با دمنخان دد خلخند ودهد   PDFمقالز هد ودهد کردید میتقیما 

 شنید.

 های: پایگاه اطالعاتی از جمله پایگاه 052دسترسی آنالین به 
ISI Web of Knowledge, Scopus, MathSciNet, ScienceDirect, 
Springer Link, Wiley, ACS, Emerald, Taylor and Francis, IOP 
Science, ACM, ICE Virtual Library, ASCE, Brill Online, Springer 
Protoclos, Nature, Oxford Bibliographies, Oxford Handbooks Online, 
Oxford Reference, Oxford African American Studies Cente, ASME, 

Palgrave Macmillan, ISI-Journal Citation Reports (JCR), .. 

 خبــــــــــــــــــــــــــر نامه 

 قابلیت های دانش لینک در یک نگاه:

    .بردی دستحاده د  هر چایگاه کافیین هوی آینن یا  ام آن کلی  کنید 

دبتدد بر هوی لن ن کلی  کردهخ سپا میتقیما ودهد چایگاه شخده و بخا   Springerبز عنندن مثال بردی دستحاده د  چایگاه 

  مایید.  جین و جنی سند منهد  ظر آن هد دد لند می

 تند ید هوی لن نی   امز التین می جهن دد لند چایانProquest   کلی   مایید و میتقیما ددخل خند چایگاه جین و

 جن  مایید.

 .جهن دد لند دفزو ز صححز دصلی هوی دد لند جغد مقالز یاب کلی  کرده و بز مروه ر خند دضافز  مایید 

  دبتدد دفزو ز  یر هد دد لند کرده و چا د   صب و هیین شدن مروه ر فایرفاکاخ لن نی جغد بخاالی صخحخحخز  خاهخر

 دیدید هوی لن نی جغد کلی  کرده تا تبدیل بز لین  دد لند مقالز شند.  Doi ردد هر کجایی کز  می

 چک سرقت ادبی و گرامری 

  بز منظنه    سرقن ددبی و  ردمری ودهد تب باالی ساین شده و مقالز خند هد آچلند  منده و  تیجز

 هد ده دیمیل خند دهیافن کنید.



 

های جهان از عجیب ترین کتابخانه  

 Epos Book Boatکتابخانه قایقی ایپوس، نروژ       

ینی د  عالقز منددن بز مطالعز ده کشنه  روژ با خرید ی  قایق تحریحی و تبدیل آن بز ی  کتابوا ز سیاه   

عجیب ترین  جلد کتاب شروع بز کاه کرد و ینی د  0666با حدود  9191ده مناطق دهیایی د  سال 

 .هد بنجند آوهد کتابخانه های دنیا

منطقز موتلف هد تحن چنشش قرده ددده و دوستددهدن مطالعز با دشتیاق هر  096ده حال حا ر دین قایق 

 هو  منتظر دیدده کتابوا ز قایقی ده دسنلز می  شینند.

   
 Epos Book Boatکتابخانه قایقی ایپوس، نروژ       

ده صنهتی کز مقاالت شما د  قیمن آ الین قابل دهیافن  بند د  طریق دهخندسن مقالز آن هد دهخندسن  مایید و ده دیمیل خند دد لند 

  مایید.

 666خ666خ0ها و دستا ددهدهای التین د یا بخا   امز هاخ چایان ترین دسترسی بز مقاالتخ دیبنک دسترسی بز چایگاه دد ش لین  با کامل 

 ها دسترسی آ الین  سند آفالین و میلینن

دیبنک التین بردی دولین باه ده ی  کتابوا ز دیجیتال بخا جیخن و  666خ066خ0های د یا قریب بز  بز همرده دسترسی بز تمام دیبنک

 جنی ینجا

  های: های چایگاه دسترسی فنل بز دیبنک

 Ebrary خEbsco خEBL خSpringer Link خScience Direct خWiley خTaylor and Francis خACS خEmerald خ

Jstor خRSC خIEEE خCRC خOxford خBrill خCabi خHarvard خPalgrave Macmillan خ

SPIEخASTMخASMEخMcGraw_HillخDe GruyterخMuseخBloomsbury CollectionخCambridgeخProQuest 

Dissertations & Theses 
جین و جن هد د جام ددده و چخا د  آن هوی  IP امز و دستا ددهد کافیین چا د  وهود با  ام کاهبری یا  بردی دهیافن دیبنکخ چایان

 دهخندسن دد لند کلی  کرده و سند منهد  ظر بز دیمیل کاهبری شما دهسال میگردد.

 تند ید چا د  وهود دوباهه هوی وهود کلی   مایید و ده قیمن ثبن دیمیلخ دیمیل دیگری هد ودهد  مایید. جهن دهسال بهتر شما می

و هوی دکمز دد لند یا دهخندسن دد لند کلی   ماییخد  امز و دستا ددهد چا د  جین و جن فقط کافیین  ها و چایان جهن دد لند دیبنک

 چا د  با  شدن چنجره دیمیل خند هد ودهد  مایید تا لین  دد لند بز دیمیلتان دهسال  ردد.

 ده صنهتی کز دیبنک منهد  ظر ده لیین  یین د  چنل دهخندسنخ دهخندسن بحرمایید.

ین اخبار کتابخانه در بهار   1041مهمتر
  93:36و چایان ساعن  7تغییر ساعن کاهی کتابوا ز چرستاهی و مامایی: شروع ساعن   

  بر زدهی کاه اه چروچن دل  نییی ویژه دد شجنیان کاهشناسی دهشد 

  ام دعضای هیئن علمیخ طالب و دد شجنیان بردی دهیافن بشن دعتباهی خرید کتاب ویژه ی  ثبن 

 بوش مجا ی سی و سنمین  مایشگاه بین دلمللی کتاب تهردن

 ی دهج محتند ده وب ساین های چنهتال دد شگاه بر زدهی کاه اه مجا ی آمن    حنه 

   9069 مان بر زدهی  مایشگاه بین دلمللی کتاب 
 

http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=89617&ctp_id=11&id=23453&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=89405&ctp_id=11&id=23327&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=89405&ctp_id=11&id=23327&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=88599&ctp_id=11&id=22939&sisOp=view

