
 

 پرستاری بروجن دانشکذه کتابخانه

 راهنمای استفاده از خذمات کتابخانه

 

ثلَار ضْیذ ثٌبیی، ، هیذاى ضْیذثْطتی ،ثزٍجي: آدرس

 پزستبری)سبختوبى ثیوبرستبى سبثق(طکذُ داً

 4۳۳: داخلی  ۸۳۰_۳13۳5324:  تماس تلفه

 رٍیب ثزجیبى : خبًنکتابدار

 :کتبثخبًِ هسئَل الکتزًٍیکی پست

royaborjyan@yahoo.com 

 :پزستبری ثزٍجيًطبًی سبیت کتبثخبًِ داًطکذُ 

03BoroujenLibrary/fa/-https://www.skums.ac.ir/page  

 :کتابخانه رسالت و اهذاف

 ٍ داًطجَیبى اسبتیذ، اطالػبتی ًیبسّبی ضٌبسبیی. 4

 ًیبس هَرد ػلوی اطالػبت ٍ هٌبثغ آٍری فزآّن. 3 کبرکٌبى

 در هزاجؼبى آهَسش ٍ راٌّوبیی. ۳ کٌٌذگبى استفبدُ

 اػن هتَى گزدآٍری. 1 اطالػبتی هٌبثغ اس استفبدُ ٍ ثبسیبثی

 ثِ کوک. 5 هذارک ٍ اسٌبد ،الکتزًٍیک ٍ چبپی کتت اس

 ثِ کوک. ۶ تخصصی سطح در آهَسضی کبدر تحقیقبت

 پیطزفت ثِ کوک .۰ پژٍّطیّبی  ثزًبهِ پیطزفت

 .است آهَسضی ّبی ثزًبهِ

 :انذاز چشم

 اطالػبت ٍ هٌبثغ ثِ دستزسی تسْیل ٍ تَسؼِ تْیِ،. 4

 اطالػبتی هٌبثغ اس ثزداریُ ثْز هذیزیت. 3 ًیبس هَرد ػلوی

 ثِ یبثی اطالع بیّ هْبرت تقَیت ٍ تؼلین آهَسش،. ۳

 تسْیل. 1 کبرضٌبسبى ٍ ػلوی ّیئت اػضبی داًطجَیبى،

 اضتزاک در هطبرکت طزیق اس اطالػبت ثِ دستزسی در

 ٍ هٌبثغ اًتقبل طزیق اس کٌٌذُ هزاجؼِ رضبیت جلت. 5 هٌبثغ

 .هٌبست کیفیت ثب پبسخگَیی

 :کننذه استفاده جامعه

 ضْزکزد پشضکی ػلَم داًطگبُ ػلوی ّیئت اػضبی. 4

 سطَح در ضْزکزد پشضکی ػلَم داًطگبُ داًطجَیبى. 3

 ارضذ، کبرضٌبسی کبرضٌبسی، کبرداًی، اس اػن هختلف

 .تکویلی ّبی دٍرُ ٍ ای حزفِ دکتزای

 اس اػن ضْزکزد پشضکی ػلَم داًطگبُ کبرکٌبى ی کلیِ. ۳

 .اًسبًی ًیزٍی طزح ٍ قزاردادی پیوبًی، رسوی،

 :راهنمای امانت

ّب( اس  )ثِ غیز اس پٌجطٌجِسبػبت کبر کتبثخبًِ ّوِ رٍسُ  _

 است. 45:4۸الی  2:۳۸سبػت 

در صَرتی کِ ثب سیستن ثبسیبثی ٍ دیگز اس اهکبًبت  _

 کتبثخبًِ آضٌبیی ًذاریذ اس کتبثذار راٌّوبیی ثخَاّیذ.

جْت استفبدُ اس کتبثخبًِ ثِ ّوزاُ داضتي کبرت  _

 داًطجَیی الشاهی است.

هزتجِ قبثل  3س رٍس ٍ در صَرت ًیب 41هذت اهبًت کتبة  _

 توذیذ است.

 هَظف گیزًذُ اهبًت کتبة، دیذى آسیت یب ضذى گن صَرت در _

 یب ٍ دّذ تحَیل کتبثخبًِ ثِ ٍ کزدُ تْیِ را کتبة اس ای ًسخِ است

 .ثپزداسد آى ثزای کٌذ، هی تؼییي کتبثخبًِ کِ را هجلغی

 ضذُ، گزفتِ اهبًت کتبة توذیذ یب ثزگزداًذى در تبخیز صَرت در _

 .ضَد هی گزفتِ ًظز در جزیوِ ریبل ثِ اسای ّز کتبة 5۸۸۸ رٍساًِ
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 دیجیتالنرم افسار کتابخانه 

اس طزیق ًطبًی 

http://elib.skums.ac.ir:0808/faces/home.j

spx 

تَاًیذ ثِ ایي  هی داًطگبٍُ یب اس طزیق ٍة سبیت کتبثخبًِ 

ًزم افشار دستزسی داضتِ ثبضیذ. ایي ًزم افشار اهکبى 

ّبی  کتبثخبًِ در جستجَی هٌبثغ چبپی ٍ غیزچبپی

 کٌذ. هی فزاّن راسیزهجوَػِ داًطگبُ ػلَم پشضکی ضْزکزد 

 

 های اشتراکی التین پایگاه

هتي کبهل  چکیذُ ٍ ّب اهکبى جستجَ ٍ داًلَد ایي پبیگبُ

آٍرد. استفبدُ اس ایي هٌبثغ در پَضص  هقبالت را فزاّن هی

IP .ّبی داًطگبُ اهکبى پذیز است 

 

 

 

 

 تصاویر

 

 

پزستبری جْت اطالػبت ثیطتز ثِ سبیت کتبثخبًِ داًطکذُ 

 هزاجؼِ ًوبییذ. ثزٍجي
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 تهیه و تنظیم:

 زهره عباسیان خاطره موگوئی،
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