
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 معرفی وب سایت کتابخانه

 

 

 

دریکوندخانم : تهیه کننده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lums.ac.ir ورود به سایت:   

 از منوی باالی صفحه ،دانشکده پرستاری را انتخاب وکلیک میکنیم.

می شوید.را کلیک کرده وارد صفحه وب سایت مربوط به کتابخانه درسمت راست صفحه قسمت کتابخانه   

 

 

 درصفحه اول وب سایت اخبار مربوط به کتابخانه را میتوان مشاهده کرد.

پلدختر پرستاري دانشكده- سرمالیان ورزشگاه جنب جنوبي معلم خیابان-پلدختر شهرستان- لرستان لرستان استان: تماس با ما  

pol.lib1390@gmail.com:ایمیل 

، كد دوازده رقمي منحصر به فردي است كه به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني تخصيص «شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه ها»شابكا: يا 

 مي يابد

مورد استفاده قرار مي گيردعالوه بر تسهيل ارتباط و همكاري بين كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني در موارد زير نيز   

 . ارتباط با ناشران و كارگزاران در سطح ملي و بين المللي1

 . امانت مدارك و تبادل اطالعات بين كتابخانه اي در سطح ملي و بين المللي2

 . تهيه فهرستگان هاي ملي و بين المللي3

mailto:pol.lib1390@gmail.comایمیل
mailto:pol.lib1390@gmail.comایمیل


   اشتراك منابع كتابخانه اي .4

 ني. شناسايي منحصر به فرد در شبكه جها5

202810001-IR 

 کاوشلینک های مفید کتابخانه:که شامل کتابخانه دیجیتال/کتابخانه مرکزی/نرم افزار 

 

 

 پرسش از کتابدار

 

 

 

 اهداف و وظایف

شناخت نیازهاي اطالعاتي جامعه كتابخانه با توجه به برنامه ها،رشته هاي آموزشي ومقاطع مختلف تحصیلي دانشكده،گزینش و -

.مناسب از منابع منتشر شده وموجودانتخاب منابع   

گردآوري،نگهداري و سازماندهي منابع جهت بهره گیري در امور آموزش و پژوهش-  

ارتقاء كمي وكیفي منابع كتابخانه اي اعم از چاپي والكترونیكي-  

راهنمایي وآموزش كاربران در بازیابي واستفاده از منابع اطالعاتي-  

 تازه های کتاب



 

 

کتابخانهفرایند های   

 :ارائه درخواست تهیه  مقاله به مسئول کتابخانهفرایند سفارش مقاله-1

 وکارکنان علمی،دانشجویان،پژوهشگران هیئت اعضای نیاز مورد منابع درخصوص سنجی نیاز :فرایند سفارش کتاب-2 

 lib.lums ac.ir:ورود به سایت فرایند عضویت3

 

 

 محتوای آموزشی

 معرفي كتابخانه  محتواي آموزشي-1

 اشنایي با پایگاه اطالعاتي سینال-2

 up to date اهنماي استفاده ازر -3

 scopus  آشنایي با پایگاه استنادي-4

 شیوه ثبت نام وجستجو در نرم افزار كاوش-5

  فرم سفارش منابع فارسی والتین

http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/nurse-po/5.docx
http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/nurse-po/77777.pdf
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http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/NURSE-%20POLOKHTAR/35.pdf
http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/NURSE-%20POLOKHTAR/31.pdf
http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/NURSE-%20POLOKHTAR/28.pdf
http://nurse-pol.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/NURSE-%20POLOKHTAR/28.pdf


 

 منابع تخصصی 

مجالت الکترونیک/کتب الکترونیک/پایان نامه ها/پایگاه های اطالعاتی/فیلم ها و چند رسانه ای ها/منابع الکترونیک رایگان/منابع 

 داخلی/منابع پزشکی مبتنی برشواهد

 

 الکترونیکمجالت 

 



 

 پایگاه های اطالعاتی

 

 

 کارگاه های آموزشی

 

 

 

 

 



 

 خبرنامه

 

 


