


 نرم افزار پیام مشرق
 

 کتابخانه ی دانشکده پرستاری ومامایی 
پیراپزشکی شرق گیالن -  

 لنگــرود







  در رادیولوژی و آزمایشگاهی علوم های رشته دانشجویان
 و  1386 سال از وکارشناسی کاردانی مقاطع
 . گرفتند قرار پذیرش مورد  1387

  اتاق کارشناسی مقطع در دانشجویان  نیز 1388 سال از 
 رشته کارشناسی به کاردانی وهمچنین وهوشبری عمل
 عمل اتاق ، رادیولوژی ، آزمایشگاهی علوم های

 . اند گرفته قرار پذیرش مورد وهوشبری



 

 علوم رشته چهار در دانشکده این حاضر درحال  
 در هوشبری و عمل اتاق ،رادیولوژی، آزمایشگاهی

 . پذیرد می دانشجو کارشناسی مقطع
 مقطع در دانشجو نفر 5 تعداد 1392 سال از ضمنا 

 پذیرش  پزشکی فناوری زیست رشته ارشد کارشناسی
 .گردیدند

 مقطع در سالمندی پرستاری رشته 93 سال ماه مهر از  
 نموده پذیرش دانشکده این در ارشد کارشناسی
 وبا متعال خداوند یاری به آتی سالهای در وامیدواریم

 در حتی دیگر های رشته جذب باال پتانسیلهای  داشتن
                . باشیم داشته را دکتری مقطع

 





: مقررات بخش امانت   
 

 عضویت کاربر در نرم افزارکتابخانه
:مدت زمان امانت کتب   

 دانشجویان کارشناسی 3 کتاب به مدت 10روز
 کارشناسی ارشد 5 کتاب به مدت 12 روز

 اساتید وهیئت علمی 7 کتاب به مدت 20روز
  2 کتاب ساعتی )5 ساعت( 2 کتاب رزرو 

  مبلغ دیرکرد برگشت کتاب50  تومان می باشد.
.روز، حساب کاربری بسته می شود50سقف دیرکرد تا  

درصورت مفقود ویا خدشه دار شدن کتب عین کتاب یا 
ویرایش جدید آن به همراه مبلغ آماده سازی از کاربر 

.دریافت می گردد  
 



  

:دانشجویان عزیز لطفا در محیط کتابخانه      
.سکوت را رعایت فرمایید          
.  موبایلها را خاموش و یا بی صدا نمایید          
.بعد از مطالعه صندلی خود را مرتب کنید          
از ریختن آشغال بر روی میزهای مطالعه          
.وکف سالن خودداری نمایید          

.کتابخانه مجهز به دوربین مدار بسته می باشد   
 





http://www.library.gums.ac.ir/
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: ورود به سیستم   
 

شماره دانشجویی:    نام کاربری   
 

کد ملی :   رمز عبور   
 

 صفحه شخصی کاربر باز می شود   



    





هـمراهیـتان                  با تشکر از 
شاد و پیروز باشید         

 :تهیه و تنظیم
 

 سادات فالح خیری لنگرودی
(کتابدار دانشکده شرق گیالن)  


