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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 معاونت تحقیقات و فناوري

 

  )ADSLاینترنت شمس( نامه آیین

 اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی واحد 

 پزشکی گلستاندانشگاه علوم 

  



 مقدمه

باپیشرفت سریع علوم وفنون، انتشار منابع علمی به طور قابل مالحظه اي رو به افزایش 

گذاشته و هر روز شاهد تولید اطالعات بیشتري در همه زمینه ها به شکل چاپی و 

با توجه به  الکترونیکی هستیم. در این میان چگونگی دستیابی به اطالعات جدیدتر

تغییرات در علوم و استفاده از مجراهایی که بتوان سریعتر و کم هزینه تر به این سرعت 

 استفاده از منابع علمی باعث اعتباربخشی به. مهم دست یافت مورد توجه است

معاونت تحقیقات و  راستابه همین  .پزوهشگران شده و اهمیت کار آنها را ارتقا می دهد

الیت هاي تحقیقاتی، تسهیل و تقویت امور پژوهشی فناوري دانشگاه به منظور ارتقاي فع

و همچنین جهت دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیکی و ارتقاي سطح  در دانشگاه،

قرار دسترسی کاربران به منابع علمی در خارج از مجموعه دانشگاه اقدام به در اختیار 

 .) به اعضاي محترم هیات علمی نموده استADSL(دادن اینترنت شمس

 

 انواع بسته هاي قابل دسترس:

 حجم تعرفه نوع تعرفه ردیف

 240 مگابیت 4 1

 360 مگابیت 8 2

 



 متقاضیان واجد شرایط:

 Scopusو  ISI ،Pubmedدارا بودن حداقل یک مقاله طی سال گذشته که در بانک هاي اطالعاتی 

 دارا بودن حداقل یک مقاله در مجالت دانشگاه 

 مقاله در مجالت مرتبط با حوزه موضوعی مقاله  2دارا بودن حداقل 

 ریاست دانشگاه، معاونین و روساي دانشکده 

 طرح در حال اجرا باشند. 2اعضاي محترم هیات علمی که داراي حداقل 

 سال گذشته 2دارا بودن حداقل یک کتاب در حال چاپ با همکاري کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه طی 

 داراي پتنت یا (ثبت اختراع ) باشند  محترم هیات علمی اعضاي

 اعضاي هیات علمی که داراي شرکت دانش بنیان باشند 

 اعضاي هیات علمی که با عنوان واحد فناور در مرکز رشد مستقر می باشند

  

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:  واحد مدیرت اطالع رسانی پزشکی و منابع پزشکی
 IT رقیه سعیدي کارشناس      

 


