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 .تکمیل فرم اطالعات فردی و پایگاه عضویت  4

. بارگذاری مدارک )اسکن عکس، صفحه اول شناسنامه، پشت و          5

روی کارت ملی، کارت دانشجویی برای دانشجویان و حکم                

 کارگزینی برای کارکنان و هیئت علمی(

 . ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری6

. به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی/ اصل حکم کارگزینی           7

نهایی عضویت  ، جهت تایید  در اولین مراجعه خود به کتابخانه      

 و تحویل گرفتن کارت عضویت بارکددار

هر شخص واجد شرایط با توجه به تحت وب بودن           تبصره:  

های دانشگاه می تواند عضو      نرم افزار فقط در یکی از کتابخانه       

های دانشگاه    شود و با همان عضویت از خدمات کلیه کتابخانه          

 می تواند بهره مند شود.

 

 

 

 

کارکنان بازنشسته دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر        :  1تبصره

) کارت ملی یا شناسنامه( می توانند از منابع کتابخانه بهره مند              

 شوند.

افرادی که هیچ وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی             :  2تبصره

لرستان ندارند فقط با معرفی نامه از ریاست کتابخانه های دانشگاه           

ها در فضای کتابخانه را       حق بهره مندی از خدمات کتابخانه        

 دارند.

 راحل عضویت م -2

    http://lib.lums.ac.ir.مراجعه به سایت1

 ” ثبت نام برخط در کتابخانه” .کلیک روی گزینه 2

 “با شرایط و ضوابط موافقم” .کلیک روی گزینه 3

 

 

 

 

 

 

 

 عضویت در کتابخانه پرستاری و مامایی

 اعضا   -1

گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته              

 شوند:

 .اعضای هیئت علمی دانشگاه1

 . دانشجویان کلیه مقاطع در کلیه رشته های دانشگاه  2

 . کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، شرکتی ... دانشگاه     3

 



         

 

  ساعات کار کتابخانه 

 7::03تا  7::0شنبه تا سه شنبه: از ساعت 

 7:::0تا  7::0چهارشنبه: از ساعت 

 

 (0:30سیمین رضایی )بهمن ماه 

 

ها کلیه دانشجویان اعم از عضو و غیرعضو در کلیه رشته            :1تبصره

نامه دارند جهت تاییدیه برگه تسویه        و مقاطع مختلف که پایان      

نامه خود را به    یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان          

کتابخانه مرکزی و همچنین یک نسخه چاپی و یک نسخه                    

 الکترونیکی به کتابخانه دانشکده محل تحصیل تحویل دهند.

 باشد. wordنامه بصورت فایل فرمت چکیده پایان -2تبصره

برگه تسویه حساب فقط برای اعضایی تایید و مهر می               :3تبصره

 شود که هیچ یک از منابع کتابخانه نزد ایشان نباشد.

 

 
 

 مدت عضویت  -3

.مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت                  1

 باشد. دانشجویی آنها می

.عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره 2

 اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است

 

 تسویه حساب با کتابخانه پرستاری و مامایی

اند پس از فراغت از تحصیل،        کلیه ی اعضا موظف      -13ماده

انصرافی، انتقال، مرخصی تحصیلی، اتمام دوره همکاری، قطع           

رابطه استخدامی به هر دلیل، بازنشستگی برگه تسویه حساب با          

 کتابخانه را جهت تایید و مهر و امضا  تحویل نمایند.

 

 

http://nurse.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/66-library/1144-lib-time

