
 

نسخه  198با داشتن  1386كتابخانه دانشگاه پيراپزشكي گلدشت در سال 

نسخه كتاب التين در ساختمان دانشكده بهداشت  121كتاب فارسي و 

 شروع به كار نموده است.

اين كتابخانه با افزايش تعداد مراجعين و كمبود فضا براي نگهداري كتابهاي 

به ساختمان جديد  1393نياز و ارائه خدمات به مراجعين در اسفند مورد 

متر مربع در طبقه اول ساختمان دانشكده انتقال  200در مساحتي بالغ بر 

يافت و به دانشجويان و اعضاي هيات علمي و پرسنل خدمات ارائه مي 

نسخه كتاب فارسي و كتاب التين 8818دهد.در حال حاضر در اين كتابخانه 

 عنوان سي دي نگهداري مي شود. 300و 

)كتابهاي  NLM كتابهاي موجود در بخش مخزن كتابخانه بر اساس روش

 )رده غيرپزشكي( مي باشند. LC پزشكي( و

مراجعه كنندگان مي توانند با استفاده از جستجوي كامپيوتري بدانند كه 

آيا كتاب مورد نظر آنان جز منابع خريداري شده براي كتابخانه مي باشد يا 

خير،و چنانچه كتاب براي كتابخانه خريداري شده است آيا در حال حاضر 

امانت است.همچنين مراجعه كنندگان  در كتابخانه موجود مي باشد و يا در

مي توانند از محل دقيق نگهداري كتابها در قفسه آگاه شوند و چنانچه كتاب 

در امانت باشد تاريخ بازگشت كتاب را بدانند.مراجعه كنندگان بعد از انتخاب 

 كتاب براي دريافت آن به كتابدار مراجعه كنند.

 

ه از منابع كتابخانه از نرم افزار براي عضويت در كتابخانه و همچنين استفاد

فراكاوش استفاده مي شود. همچنين اين نرم افراز امكان دسترسي و 

جستجوي منابع چاپي و غيرچاپي همه ي كتابخانه هاي تابعه دانشگاه را 

 فراهم مي كند. 

 آدرس نرم افزار فراکاوش

Library.lums.ac.ir 

 

diglib.lums.ac.ir 

 به دسترسي امكان ، ديجيتال كتابخانه سايت وب در

 وزارت داد قرار طرف اشتراكي هاي پايگاه

 دسته به سايت وب اين در .دارد وجو بهداشت

 .است پرداخته منابع اين مفيد و كاربردي يندي

 ي كتابخانه سايت وب 1396 سال در چنين هم

 به موفق لرستان پزشكي علوم دانشگاه ديجيتال

 . گرديد كشوري دوم ي رتبه كسب

چهارشنبه :   و 15:30تا  7:30ساعت کاري کتابخانه : شنبه تا سه شنبه 

 14:30تا  7:30

 : آدرس 

 –جنب بيمارستان تامين اجتماعي  –گلدشت شرقي  –خرم آباد  -لرستان 

 كتابخانه دانشكده –دانشكده پيراپزشكي 

 066-33420030    فكس :       066-33409971-4  تلفن :

 

 

 آشنایی با کتابخانه پیراپزشکی

 


