کتابخانه مجازی دانشکده داروسازی
نحوه دست یابی

بروشور راهنمای استفاده کاربران
از خدمات کتابخانه دانشکده
داروسازی

نرم افزار جامع کتابخانه
نحوه دست یابی
آدرس نرم افزار فراکاوش:

آدرس کتابخانه مجازی سازی

http://lib.lums.ac.ir/DigiLibDataEntry.aspx

http://lib.lums.ac.ir

این راهنما قصد دارد شمارا با برخی از خدمات
کتابخانه دانشکده داروسازی
آشنا نماید:
**نرم افزار جامع کتابخانه
**کتابخانه مجازی دانشکده
**آدرس وب سایت کتابخانه
**راهنمای جست و جوی
کتاب از مخزن در قفسه باز

این نرم افزار امکان دسترسی جست
وجوی منابع چاپی و غیر چاپی
کتابخانه دانشکده داروسازی را برای
شما فراهم می آورد.با استفاده از این
خدمت شما می توانید در هر مکان و
در هر زمان به اطالعات کتاب شناختی
کتابخانه دانشکده داروسازی دسترسی
داشته باشید.

کتابخانه مجازی دانشکده داروسازی با
بیش از 100عنوان پایان نامه تمام
متن افتتاح شد.
الزم به ذکر است کتابخانه مجازی با
افزودن دیگر پایان نامه ها و کتاب ها
در حال تکمیل است.

آدرس وب سایت کتابخانه دانشکده دارو
سازی

راهنمای جست و جوی کتاب ازمخزن
درقفسه باز

http://pharm.lums.ac.ir
.1باز کردن مرور گر google
mozila firefox ،chorm

با استفاده از وب سایت کتابخانه،
کاربران میتوانند از امکانات این وب
سایت فعال بهره مند شوند .از جمله این
امکانات میتوان به فایل های آموزشی و
پیوندهای مفید ،تازه های کتاب ،فرایند
ها( فرایند عضویت ،فرایند سفارش
مقاالت انگلیسی ،فرایند رزرو اینترنتی
منابع کتابخانه و )...اشاره کرد.
همچنین تازه ترین اخبار مرتبط با
کتابخانه از طریق این وب سایت میتوان
دنبال نمود.

.2ورود به پرتال کتابخانه lib.lums.ac.ir
.3انتخاب لینک مدیریت منابع(پروانه)
.4انتخاب گزینه جست و جوی برگه دان
.5تایپ کلید واژه مورد نظر جست وجو
.6انتخاب حوزه اطالعاتی مورد نظر جست و
جو(عنوان ،پدیدآورنده ،موضوع ،ناشر و)..
.7نحوه نمایش اطالعات( جدولی ،خالصه،
کامل و برچسبی)
.8انتخاب پایگاه مورد نظر جهت جست و جو
.9سپس انتخاب گزینه جست و جو
.10برای مشاهده اطالعات بیشتر بر روی
عنوان کلیک نمایید.
.11برای یافتن کتاب مورد نظر از مخزن
کتابخانه و یادداشت رده اصلی کتاب ،موضوع
فرعی ،شماره کاتر ،سال نشرو...
.12در آخر انتخاب منابع از مخزن و ثبت
منابع در سیستم کتابخانه توسط مسول امانت

نکات مهم
*هرگز بدون جست وجوی منبع مورد نظر
وارد مخزن نشوید.
*کتابهای انتخاب شده حتما توسط کتابداران
بخش امانت در سیستم ثبت میشوند.
*لطفا کتاب ها را در قفسه جا به جا نکنید
*در صورتی که مکان دقیق کتاب را
فراموش کردید آن را ابتدای قفسه
مربوطه(سر قفسه ) بگذارید.
تهیه و تنظیم :انیس بهاروند
مسول کتابخانه داروسازی

