
 كاربران از خدمات كتابخانه دانشكده پرستاري پلدختر راهنماي استفاده

 :اين راهنما قصد دارد شمارا با ارائه خدمات كتابخانه دانشكده پرستاري پلدختر آشنا نمايد

  

         امانت ، ثبت نام و تسويه 

         بخش مرجع 

         كارگاه هاي آموزشي 

         نظرسنجي و پرسش از كتابدار 

         وب سايت كتابخانه 

 اهداف

         ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات كتابداري و اطالع رساني به مراجعين 

         ارتقاء آموزش به كاربران 

         بهبود رضايت مراجعين 

         ارتقاء و بهبود استانداردها 

         تهيه وسازماندهي منابع 

         راهنمايي مراجعين در جهت استفاده از منابع موجود 

         كمك به مراجعين در استفاده از بانكهاي اطالعاتي علمي و پزشكي 

  

 ، ثبت نام و تسويه حساب  بخش امانت

         ثبت نام جامعه استفاده كننده 

         راهنمايي جستجوي كتاب و اطالعات كتابشناختي براي مراجعين 

         ها امانت وبازگشت كتاب از كاربران وفايل كتابهاي برگشتي درقفسه 

         قفسه آرائي كتب بصورت هفتگي 

         ارائه خدمات تمديد و رزرو كتاب از طريق تماس تلفني 

         وجين كتب پاره و از رده خارج شده و ارسال به بخش فهرست نويسي 

         تفكيك كتب پاره جهت صحافي و فايل آنها درقفسه پس از صحافي 

         راهنمائي و مشاوره به استفاده كنندگان ومراجعين به كتابخانه 

         تسويه حساب اعضاء كتابخانه 



 ثبت نام و تسويه حساب

         مراجعه به سايت       http://lib.lums.ac.ir 

         نه " ثبت نام برخط در كتابخانهكليك روي گزي 

         كليك روي گزينه " با شرايط و ضوابط موافقم" 

         تكميل فرم اطالعات فردي و پايگاه عضويت 

          بارگذاري مدارك)اسكن عكس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روي كارت ملي، كارت دانشجويي براي

 كنان و هيئت علميدانشجويان و حكم كارگزيني براي كار

         ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري 

          كليه اعضا موظفند پس از فراغت از تحصيل ، انصراف يا انتقالي برگه تسويه حساب با كتابخانه را
 .جهت تاييد و مهرو امضا تحويل دهند

  

 : بخش مرجع  

  

          بخش مرجع يكي از چهار بخش اصلي هركتابخانه است . به طور معمول، اين نوع كتاب ها به طور
 .كامل خوانده نمي شوند و به امانت داده نمي شوند

         و تخصصي ، دانشنامه يا   منابع موجود در بخش مرجع شامل : فرهنگ يا واژه نامه عمومي
دستنامه ها،دستور نامه ها ، كتابشناسي ها،فهرست ها، دايرةالمعارف عمومي و تخصصي،راهنماها،

 كتب شرح حال يا سرگذشت نامه ، اطلسها

  

 كارگاه هاي آموزشي:  

كتابخانه دانشكده پرستاري پلدختر ،براي دانشجويان،اعضاي هيئت علمي،كتابداران و هم چنين پرسنل      
 د.كاربردي را برگزار مينماي  دانشگاه ،كارگاه هاي آموزشي

به صورت منويي در پرتال كتابخانه تحت عنوان   كليه كارگاه هاي برگزار شده براي افراد مذكور ، به صورت     

 كارگاه هاي آموزشي قابل دسترس است.

  

 نظرسنجي و پرسش از كتابدار:  

كتابدار به  يكي ديگر از خدمات كتابخانه دانشكده پرستاري پلدختر،ايجاد فرم هاي نظرسنجي و پرسش از     
صورت پويا و فعال در وب سايت كتابخانه مي باشد.عالقه مندان درصورت تمايل و ضرورت ميتوانند ،سواالت 

 نظرات خود را براي كتابخانه ارسال نمايند.  و

  وب سايت كتابخانه  



 نحوه دستيابي  

  :آدرس  

http://nurse-pol.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=13657 

با استفاده از وب سايت كتابخانه ،كاربران مي توانند از امكانات اين وب سايت فعال بهره مند شوند.از جمله      

امكانات اين وب سايت مي توان به فرم هاي هاي فراهم شده براي درخواست منابع)مقاله،كتب التين،فارسي،مجله 
گردد.هم چنين راهنماهاي آموزشي جامع و كاملي  (فرم مربوط به آن را تكميل تا در اسرع وقت براي كاربر فراهم

       از پايگاهها ،نرم افزار ها،تجهيزات،گايدالين ها و...در اين وب سايت فراهم شده است.

    هم چنين مي توان تازه ترين اخيار و اطالعيه هاي مرتبط با كتابخانه را از طريق اين وب سايت دنيال نمود.

  

  

  

 


