بروشور راهنمای استفاده کاربران
از خدمات کتابخانه دانشکده دار

خذهبت ثخص اهبًت




تبیيذ اطالػبت اػضبء اص ًشم افضاسکتبثخبًِ
ٍ اهبًت ٍػَدت کتبة اص طشیق ًشم افضاس
ساٌّوبیی جستجَی کتبة ٍ اطالػبت

ایي ساٌّوب قصذ داسد ضوب سا ثب ثشخی اص خذهبت

کتبثطٌبختی ثشای هشاجؼيي

کتبثخبًِ داًطکذُ ثْذاضت ٍ تغزیِ آضٌب ًوبیذ

تْيِ ليست کتت دسخَاستی هشاجؼبى

 – 1آضٌبیی ثب ثخص اهبًت کتبثخبًِ
ً - 2شم افضاس جبهغ کتبثخبًِ
 -3ساٌّوبی جست ٍ جَی کتبة اص هخضى دس قفسِ ثبز



اسجبع آى ثِ ثخص سفبسش

ایي ًشم افضاس اهکبى دستشسی جست ٍجَی هٌبثغ
چبپی ٍ غيش چبپی کتبثخبًِ داًطکذُ ثْذاضت ٍ

ّوکبسی دس فشایٌذ ٍجيي

تغزیِ داسٍسبصی سا ثشای ضوب فشاّن هی آٍسد.ثب


قفسِ خَاًی ٍ ثشطشف ًوَدى اضکبالت
هَجَد دس ضوبسُ کتت ٍ هطخص ًوَدى

خذهبت هشجغ سا ثش ػْذُ داسد.کِ ثصَست هخضًْبی
جذاگبًِ کتبة فبسسی ٍکتبة التيي،پبیبى ًبهِ
 .هی ثبضذ.

استفبدُ اص ایي خذهت ضوب هی تَاًيذ دس ّش هکبى ٍ
دس ّش صهبى ثِ اطبلؼبت کتبة ضٌبختی کتبثخبًِ

.کتت هفقَدی
ایي ثخص اهبًت کتبة ٍتحَیل کتبة ٍ ثشخی

نرم افزار جامع کتابخانه نحوه دست یابی
:آدرس نرم افزار فراکاوش
http://lib.lums.ac.ir

داًطکذُ داسٍسبصی دستشسی داضتِ ثبضيذ


تسَیِ حسبة داًطجَیبى التحصيل
اسائِ خذهبت توذیذ ٍ سصسٍ کتبة اص



.طشیق توبس تلفٌی

کتبثخبًِ هجبصی داًطکذُ ثْذاضت ٍ تغزیْذاسٍسبصی ثب
الضم ثِ .ثيص اص 06ػٌَاى پبیبى ًبهِ توبم هتي افتتبح ضذ

رکش است کتبثخبًِ هجبصی ثب افضٍدى دیگش پبیبى ًبهِ ّب
ٍ کتبة ّب دس حبل تکويل است

تْيِ ليست کتت دسخَاستی هشاجؼبى ٍ
هٌبثغ هشجغ ،پبیبى ًبهِ ّب ،طشح ّبی
تحقيقبتی ،هجالتً ،قطِ ّب اهبًت دادُ ًوی
.ضًَذ

آدرس يب سایت کتابخاوٍ داوشکذٌ داري سازی
http://pharm.lums.ac.

با استفادٌ از يب سایت کتابخاوٍ ،کاربران
میتًاوىذ از امکاوات ایه يب سایت بُرٌ مىذ
شًوذ .از جملٍ ایه امکاوات میتًان بٍ فایل َای

google mozila firefox ،chorm

 .2يريد بٍ پًرتابل کتابخاوٍ

آمًزشی ي پیًوذَای مفیذ ،تازٌ َای کتاب

lib.lums.ac.ir

فرایىذ ػضًیتساػات کار کتابخاوٍ شمارٌ تماس

 .3اوتخاب گسیىٍ جست ي جًی برگٍ دان

مىابغ کتابخاوٍ يَمچىیه تازٌ تریه اخبار مرتبط با
کتابخاوٍ از طریق ایه يب سایت میتًان دوبال

ومًد.

.4تایپ کلیذ ياشٌ مًرد وظر جست ي جً
 .5اوتخاب حًزٌ مًرد وظر اطالػاتی{پذیذ
آيروذٌ ي ػىًان ي مًضًع ي واشر ي}..
.6اوتخاب گسیىٍ جست ي جً
 .7برای یافته کتاب مًرد وظر از مخسن کتابخاوٍ
ي یادداشت ردٌ اصلی کتاب

راهنمای جست و جوی کتاب ازمخزن
درقفسه باز
.1باز کردن مرور گر

تْيِ ٍ تٌظين :فشیجب اثشاّيويبى
هسئَل کتبثخبًِ داًطکذُ ثْذاضت ٍ تغزیِ

