
 

)دسترسی و دریافت: مقاله ها،  پایگاه اطالعات علمی مگاپیپرراهنمای استفاده از 

 (و مقاله های فارسی، التینپایان نامه ها، کتاب ها و گزارش های علمی 

 

صفحه وب کتابخانه ، یا    /https://megapaper.irسایت مگاپیپر به آدرس:  ورود به: گام اول

 انتخاب لینک مگاپیپر. ،)صفحه فوق(  /http://www.hsu.ac.ir/libمرکزی دانشگاه، به آدرس: 

 و از طریق آی پی های دانشگاه انجام شود. داخل دانشگاه: این مرحله حتما باید تذکر

http://www.hsu.ac.ir/lib/


 

 باید داخل دانشگاه انجام شود(.)حتما : ثبت نام در پایگاه مگاپیپرگام دوم

 . انتخاب نام دانشگاه حکیم از کشو نام دانشگاه ها1: مراحل ثبت نام

 . آدرس پست الکترونیک )هر پست الکترونیکی مورد قبول است(   2               

 حرفی( و تایید آن    8. وارد نمودن رمز عبور)حداقل 3               

 نمودن تصویر امنیتی و تایید ثبت نام. وارد 4              

  

 ثبت نام

 انتخاب نام

 دانشکاه



و ، کلیک بر روی لینک ارسالی از سایت مگاپیپرو  ،پست الکترونیک خود به دو: ورگام سوم

 .فرایند ثبت نامتکمیل 

 

 چه در داخل یا خارج از دانشگاه(، باید  الکترونیک جهت استفاده و دریافت مقاالت و سایر منابع(

از طریق گزینه ورود )سمت راست باالی صفحه(، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و 

باید  به درستی انجام شده باشد،ثبت نام )در صورتی که مراحل اقدام به جستجو کنید. 

سمت پایین صفحه  درسمت راست، و آرم دانشگاه  نام خانوادگی شما در باالی صفحه

 تا بتوانید منابع مورد نیاز خود را دانلود کنید. مشاهده شود.(راست، 



  ،جهت انجام جستجو بر اساس نیاز خود، می توانید از مسیرهای فوق که مشخص شده

 ، عمل کنیدو در زیر توضیح داده شده است

 

 ISSN,ISBN, DOIمولف، عنوان،  :انجام جستجو از طریق یکی از فیلدهای .1

مثل: پایان نامه ها، مقاله های، کتابها و  یک نوع منبع خاص، بر اساسانتخاب جستجو  .2

 بقیه منابع

 انتخاب و جستجو در یک پایگاه خاص با انتخاب: دسترسی به پایگاه ها .3

  جستجو براساس منبع.2  براساس یک فیلد خاص جستجو.1

. جستجو دریک پایگاه خاص3  



 

 خاص منبعنوع صفحه انتخاب و جستجو در یک 



 

 خاص اطالعاتی پایگاهانتخاب و جستجو در یک صفحه 
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