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 )IOT(کاربرد اینترنت اشیاء 

اولین بار توسط "  اینترنتی از اشیاء"اصطالح 

Ashton Kevin  با ھدف تبادل ١٩٩٩در سال

یک موضوع جدیدی است کھ .  اطالعات پیشنھاد شد

بھ سرعت در حوزه ارتباطھای بی سیم در حال 

گسترش است و مفھوم آن اتصال دستگاه ھای مختلف 

بھ کمک اینترنت . بھ یکدیگر از طریق اینترنت است

اشیاء برنامھ ھا و دستگاه ھای مختلف می توانند از 

طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل 

 .و صحبت کنند
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ھ منابرخ  
 :اھداف   

مھمترين ھدف  
كتابخانه مركز 

آموزشي درماني 
شھدای عشایر، 

بكارگیري شیوه ھاي 
نوين كتابداري و اطالع 

رساني در جھت 
استفاده بھینه منابع و 
گردآوري مجموعه اي 

غني از منابع 
_ اطالعاتي علمي 

تخصصي در زمینه 
ھاي فعالیت اين مركز 
و ارتقاي سطح كمي 
و كیفي آن به منظور 

اشاعه 
سريعتراطالعات و 

حمايت از فعالیت ھاي 
آموزشي و پژوھشي 
در جھت پاسخ گويي 
ھر چه بیشتر به نیاز 

مراجعین كتابخانه مي 
  باشد



پائولو کوئـیـلـو     رمان کیمیاگر اثر مشهور و برجسته

زبان ترجـمـه شـده        ۵۰است که تاکنون به بیشتر از 
میـلـیـون نسـخـه از کـتـاب               ۶۵بیش از .  است

کیمیاگر به فـروش رفـتـه اسـت و یـکـی از                 

 .شود های جهان محسوب می پرطرفدارترین کتاب

افراد بسیار زیادی با رمان کیمیاگر آشنا هستند و   

حتی عده بسیار زیادی هم آن را یکی از بهتـریـن   
سـیـر   .  انـد    دانند که تاکنون خـوانـده   هایی می رمان

معنوی رمان و پرداختن به چیزی مـانـنـد حـدیـث        

آرزویی که همیشـه دوسـت      دنبال کردن( خویش 
موضوعی است که هر کسـی    )  داشتیم به آن برسیم

به اعتقاد من این رمـان  .  دوست دارد درباره آن بخواند
برای نوجوانان و جوانان بسیار دلچسب خواهد بود و   

خواهنـد   به آنان جرات حرکت به سمت چیزی که می

در خود کتاب هم به این موضـوع اشـاره     .  دهد را می
شوید از دنـبـال    تر می شده است که شما هرچه بزرگ

کردن رویاها و آروزها و به طور کلی حدیث خویش فـاصـلـه    

تـر شـدن فـکـر            گیرید، چون با گذشت زمان و با بـزرگ  می
کنید دنبـال   فکر می.  کنید همه این موارد غیرممکن است می

تریـن کـار      کردن رویا و آروزیی که در جوانی داشتید سخت
 .ممکن است

پائولو کوئیلو قصد بیان آن را    کنم نکته نهایی که من فکر می
ای انگیزشی است که همه مدرسان موفقیـت قصـد      دارد، نکته

بیان آن را دارند، این نکته که شما نباید تسلیم سـرنـوشـت      

 .شوید و هرآنچه در سر راهتان قرار گرفته است را بپذیرید
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 :آیین نامھ امانت منابع

امانت منابع از کتابخانھ ھای دانشگاه مختص ١.

                                             .اعضای کتابخانھ می باشد

دار می  اعضا فقط با کارت عضویت بارکد ٢.

                               .توانند منابع را امانت بگیرند

کتابخانھ می تواند یک نسخھ از منابعی کھ  ٣.

متقاضی بیشتری دارند در مخزن نگھداری کند کھ 

 .منحصرا در کتابخانھ مورد استفاده قرار بگیرد

اعضا می توانند منابع خود را بھ صورت تلفنی  4.

 یا حضوری تمدید نمایند

ھر عضو فقط یک عنوان از ھر مدرک :  ١تبصره

 .می تواند امانت بگیرد

کلیھ اعضا در صورت رزرو نبودن   :٢تبصره

منابع بھ امانت برده شده و نداشتن متقاضی می 

 .توانند تا یک ھفتھ دیگر نیز منابع را تمدید نمایند

مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی  :٣تبصره

بر حسب شرایط و با تشخیص کتابدار امانت قابل 

 .تغییراست

امانت بھ دانشجویان دانشکده ھای   :٤تبصره 

دیگر با توجھ بھ شرایط و با تشخیص کتابدار 

 .امانت امکانپذیراست

ھرگاه فردی بدون رعایت مقررات  :٥تبصره 

مربوط بھ امانت اقدام بھ خارج نمودن منابع از 

کتابخانھ نماید برای اولین بار اخطار کتبی و در 

صورت تکرار از کلیھ خدمات کتابخانھ ھای 

 .دانشگاه محروم می شود

 :آیین نامھ عضویت
 

گروه ھای زیر می توانند بھ عضویت کتابخانھ ھای 
 :دانشگاه پذیرفتھ شوند

 اعضای ھیئت علمی دانشگاه١.

 دانشجویان کلیھ مقاطع در کلیھ رشتھ ھای دانشگاه٢.

کلیھ کارکنان رسمی، پیمانی،قراردادی، طرحی، ٣.
 شرکتی دانشگاه

کارکنان بازنشستھ دانشگاه و دانشجویان :  ١تبصره 
کارت (فارغ التحصیل با ارائھ کارت شناسایی معتبر

می توانند در فضای کتابخانھ از ) ملی یا شناسنامھ
 .منابع بھره مند شوند

 
 مراحل عضویت 

  https://lib.lums.ac.irبھ سایت  مراجعھ -١
 کلیک روی گزینھ  ثبت نام برخط در کتابخانھ  2.
 "با شرایط و ضوابط موافقم " کلیک روی گزینھ ٣.
 تکمیل فرم اطالعات فردی و پایگاه عضویت ٤.
عکس، صفحھ اول شناسنامھ، پشت و (بارگذاری ٥.

روی کارت ملی، کارت دانشجویی، حکم کارگزینی 
 ) برای کارکنان و ھیئت علمی

 ثبت نھایی و دریافت کد رھگیری ٦.
با توجھ بھ تحت وب بودن نرم افزار ھر  :١تبصره 

شخص فقط در یکی از کتابخانھ ھای دانشگاه عضو 
شود و با ھمان عضویت از خدمات کلیھ کتابخانھ 

 .ھای دانشگاه  بھره مند شود
مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت  :٢تبصره 

 .اعتبار کارت دانشجویی آنھا می باشد
عضویت اعضای ھیئت علمی و کارکنان : ٣تبصره 

دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنھا در دانشگاه معتبر 
 .است




