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ين دانشجويان كالس در اين دوره آموزشی کتابخانه  با ا
:                               ندوشمی مباحث آشنا 

(  ابخانهضوابط استفاده از منابع علمی کت)وب سایت کتابخانه دانشکده معرفي صفحه •

برای  LCبراساس نظم رده بندی)آشنایی با شیوه سازماندهی منابع چاپی در کتابخانه •

)برای منابع پزشکی  NLMمنابع عمومی و

(نرم افزار ثنا و روزآمدی پروفایل عضویت شما )پورتال کتابخانه دانشگاه •

(منابع الکترونیکی اشتراکی و رایگان)و کتابخانه دیجیتال دانشگاه •



وب سایت کتابخانه دانشکده معرفي صفحه 
(  ضوابط استفاده از منابع علمی کتابخانه)

https://para.gums.ac.ir/

دانلود:(جديد )خدمات بخش های کتابخانه 

https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/manabe2.pdf


وب سايت کتابخانه دانشکده 
لنگرود-دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن | کتابخانه دانشکده 

https://para.gums.ac.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87


با ادغام دو دانشکده پرستاری لنگرود و پرستاری ومامایی 1384پیراپزشکی شرق گیالن درسال –پرستاری ومامایی واحد کتابخانه

مخزن کتابخانه و سالن های مطالعه خواهران و ) مترمربع درسه بخش مجزا475الهیجان درحال حاضربا مساحت ( س)حضرت زینب 

.درطبقه همکف دانشکده قرار گرفته است( برادران

.  نظم موضوعی یافته است،NLM(National Library of Medicine)بر اساس نظام رده بندی جهانی منابع 

.اشددردسترس اعضای کتابخانه شامل منابع چاپی و غیرچاپی، نشریات ادواری ، و شامل انواع لوح های فشرده آموزشی می بمنابع 



:نکته
رسی گاه اطالعاتی کتابها و پایان انمه اهی افهب کمک رنم افزار کتابخاهن ای که عمداًت آنالین هستند پای 

گاه .می توانید مورد جستجوی قرار دهیدکشور را اهی دانش
.  دجهت ذخیره و مکانیزه بودن استفاده می کننرم افزارجامع تحت وب ثنا کتابخانه مرکزیسیستم کتابخانه ازسیستم

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search


هآشنایی با شیوه سازماندهی منابع چاپی در کتابخان

)برای منابع پزشکی  NLMبرای منابع عمومی و LCبراساس نظم رده بندی)

NLMپزشکیملیکتابخانهبندیردهنظاماساسبرکتابخانهپزشکیمنابعمجموعه

. استLCکنگرهملیکتابخانهبندیردهنظاماساسبرپزشکیغیرمنابعو

Scheduleفرانمایکدارایحرف و عدد است وازترکیبیآنگذارینشانه

.استالفباییاینمایهو

-QS)پزشکیپایهعلومدستهدوبهکهاستاصلیرده۳۵دارایNLMبندیرده
QZ -W)پزشکیبالینیعلومو( WZ .شودمیتقسیم(



العاتیپايگاه های اط-پورتال کتابخانه های علوم پزشکی گیالن

http://lib.gums.ac.ir/

http://lib.gums.ac.ir/


یت هایبا امکانات و قابل( ثنا)نرم افزار کتابخانه❖

(24*7)ارائه برخی خدمات در طول شبانه روز 

جستجوی در میان منابع چاپی دانشگاه•
رزرو منابع•
...تمدید منابع امانتی و •

معرفی نرم افزار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گیالن



https://www.gums.ac.ir/diglibکتابخانه دیجیتال دانشگاه

ی منابع الکترونیک)
(اشتراکی و رایگان

https://www.gums.ac.ir/diglib




ين دانشجويان كالس در اين دوره آموزشی کتابخانه  با ا
:                               مباحث آشنا شدند

(  ابخانهضوابط استفاده از منابع علمی کت)وب سایت کتابخانه دانشکده معرفي صفحه •

برای  LCبراساس نظم رده بندی)آشنایی با شیوه سازماندهی منابع چاپی در کتابخانه •

)برای منابع پزشکی  NLMمنابع عمومی و

(نرم افزار ثنا و روزآمدی پروفایل عضویت شما )پورتال کتابخانه دانشگاه •

(منابع الکترونیکی اشتراکی و رایگان)و کتابخانه دیجیتال دانشگاه •


