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بازکردن مرورگر

Google chrome, Mozilla Firefox
lib.lums.ac.irپرتال کتابخانھورود بھ

نانتخاب گزینھ جستجوی برگھ دان.4(نتخاب لینک مدیریت منابع (پروانھا
نتخاب گزینھ جستجوی برگھ دانا

تایپ کلید واژه مورد نظر برای جستجو

انتخاب حوزه اطالعاتی مورد نظر جستجو(عنوان،پدید آورندھعموضوع، ناشر)

خالصھ، کامل ،برچسبی)نحوه نمایش اطالعات (جدولی، 

انتخاب پایگاه مورد نظر جھت جستجو

سپس انتخاب گزینھ جستجو

برای مشاھده اطالعات بیشتر بر روی عنوان کلیک نمایید

......،سال انتشارربرای یافتن کتاب مورد نظر از مخزن کتاب و یاداشت اصلی کتاب ،موضوع فرعیع شماره کارت

تو ثبت منابع در سیستم کتابخانھ توسط مسئول اماندر آخر انتخاب منابع از مخزن 

.ھرگز بدون جستجوی منبع مورد نظر وارد مخزن نشوید

کتابھای انتخاب شده حتما توسط کتابداران بخش امانت در 
ثبت شود

طفا کتابھا را در قفسھ جا بھ جا نکنید زیرا تنھا کسی کھ ل
متضرر می شود خودتان ھستید

دقیق کتاب را فراموش کردھاید آن را ابتدای قفسھ مربوط (سرقفسھ )بگذارید.در صورتی کھ امکان

ز گروھی وارد شدن بھ مخزن خودداری فرماییدا

بھ ھیچ وجھ با کیف وخوراکی وارد مخزن نشوید

سکوت را رعایت فرمایید
وارد بخش اداری نشوید



بروشور راھنمای استفاده 
کاربران از خدمات 

رستان اکتابخانھ بیم
شھدای عشایر

این راھنما قصد دارد 
شما را با برخی 

از خدمات کتابخانھ ای 
آشنا نماید

ایرم افزار جامع کتابخانھن-

راھنمای جست و جوی -
قفسھ بازکتاب از مخزن در -
آدرس وب سایت کتابخانھ ای-
راھنمای جست و جوی-**
کتاب از مخزن در قفسھ باز-

دانشگاهکتابخانھ مجازی 
نحوه دست یابی
مجازیآدرس کتابخانھ

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

تابخانھ مجازی دانشکده داروسازی با ک
بیش از 

100
عنوان پایان نامھ تمام 

متن افتتاح شد
.

الزم بھ ذکر است کتابخانھ مجازی با 
افزودن دیگرپایان نامھ ھا و کتاب ھا

تکمیل استدرحال 

نرم افزار جامع 
کتابخانھ

نحوه دست یابی
آدرس نرم آفزار فراکاوش

http://lib.lums.ac.ir

این نرم افزار امکان دسترسی جست 
وجوی منابع چاپی و غیر چاپی 

کتابخانھ دانشکده داروسازی را برای 
شما فراھم می آورد.با استفاده از این 
خدمت شما می توانید در ھر مکان و 

در ھر زمان بھ اطالعات کتاب شنا
ختی 

کتابخانھ دانشکده داروسازی 
دسترسی 

داشتھ باشید
.

تابخانھ مجازی دانشکده دارو
سازی

نحوه دست یابی
آدرس کتابخانھ مجازی

س
ازی

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


