
 تالیجینامه کتابخانه د نیآئ

 استفاده کنندگان گروه

 علمي دانشگاه اتیو اعضاي ه دیتاول : اسا گروه

 مقاطع رشته هاي مختلف دانشگاه هیکل انیدوم : دانشجو گروه

 و مقررات استفاده نیقوان

  .دانشگاه) الزامي است تیمعتبر (در صورت استفاده از سا يیکارت شناسا ارائة

  .کاربر از" نام کاربري و رمز عبور" اختصاصي خود استفاده کند تالیجیکتابخانه د کیدسترسي به منابع الکترون جهت

 خدمات

 خدمت پرسش از کتابدار- 1

 زمان ممکن نیمطرح کنند که در کوتاه تر تالیجیدر ساعات اداري، پرسشهاي خود را در رابطه با کتابخانه د توانندیم کاربران

 .ندیمي نما افتیتماس تلفني در ای لیمیا قیپرسش خود را از طر پاسخ

 مدرک لیخدمت تحو- 2

 در پورتال نیاست که به صورت فرم هاي آنال کيیاز روشهاي فراهم آوري مقاله و کتاب الکترون کيیمدرك  لیتحو خدمات

 طراحي شده است ، کاربران مدرك مورد نظر با پر کردن فرم مربوطه سفارش داده ، در صورت امکان توسط تالیجید کتابخانه

 .ردیگیو در دسترس کاربر قرار م ده،یگرد هیته تالیجیبخانه دکتا کارشناس

 کتابخانه یخدمت تازه ها- 3

 کيیکه به تازگي، امکان دسترسي به آنها در کتابخانه الکترون کيیکتاب هاي الکترون نیدتریخدمت، جد نیا قیاز طر 

 کتابخانه و بخش خبر پورتال یتازه ها یمنو تال،یجیپورتال د قیمنابع از طر نیشده است معرفي مي گردند . ا فراهم

 .ردیقرار مي گ کيیکاربران کتابخانه الکترون هیبه اطالع کل یاجتماع یرسانه ها نیهمچن و

 پورتال قیاز طر زیبراي آنها فراهم است ن شيیاطالعاتي که به تازگي دسترسي آزما گاههايیپا نترنتيیلوگو و آدرس ا 

 هیبه اطالع کل یاجتماع یرسانه ها نیو بخش خبر پورتال و همچن یشیآزما یدسترس کیمنابع الکترون یمنو تال،یجید

 .ردیقرار مي گ کيیکتابخانه الکترون کاربران

 یخدمت اطالع رسان- 4

 در پورتال، گروهها و رسانه هاي اجتماعي، کيیانتشار الکترون قیاز طر تالیجیاخبار مربوط به کتابخانه د هیرساني کل اطالع

 .اداري انجام مي شود ونی، بردهاي اطالع رساني کتابخانه، بعضا" اتوماس کیالکترون پست

 یخدمت آموزش- 5

 در پورتال کتابخانه نهی) جهت استفاده بهلمیو ف ppt,pdf (به صورت کیآموزشي استفاده از منابع الکترون راهنماهاي

 .بر عهده ي کتابداران دانشگاه است تالیجیراهنماهاي آموزشي فراهم است. آموزش استفاده از خدمات کتابخانه دمنوي  تال،یجید

 .با استناد به منبع بالمانع است تال،یجی: استفاده از راهنماهاي آموزشي کتابخانه دتبصره



 تالیجیکتابخانه د کیبه منابع الکترون یدسترس یمش خط

 از" نام کاربري و رمز عبور" اختصاصي خود استفاده دیکاربر با تالیجیکتابخانه د کیالکترون جهت دسترسي به منابع 

 .کند

  .وزارت بهداشت انجام مي شود قیاز طر گانیرا ریاطالعاتي غ گاههايیاشتراك پا 

 فراهم و در پورتال تالیجیو داخلي توسط کارشناس کتابخانه د گانیرا کیو لوگوي منابع الکترون نترنتيیآدرس ا 

 .درج مي شود تالیجید کتابخانه

 افتیاست.(بعد از در سریم انیعلمي، کارکنان و دانشجو ئتیاعضاء ه لهیعلمي اهدائي بوس کيیمنابع الکترون افتیدر 

 کتابخانه مجازي قاصدك با آدرس نیو همچن تالیجیمدرك مورد نظر در منوي تازه هاي کتابخانه پورتال د لیفا

 http://lib.lums.ac.ir/DigiLibSearch.aspx مي قرار ردیگ.(

 هم اکنون در تالیجیکتابخانه د کیالکترون منابع

http://diglib.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=7617 

 مي باشد. موجود


