
 

 

 داًشگاُ علَم پزشکی

 ٍ خدهات  بهداشتی درهاًی لرستاى 
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 معرفی:

 ، ثب ّذف1367كتبثخبًِ داًطكذُ پزستبري ٍهبهبيي خزم آثبددرسبل 

ارائِ خذهبت ثِ اعضبي ّيبت علوي، داًطجَيبى، هحققيي ٍ 

كبركٌبى داًطگبُ علَم پشضكي لزستبى تبسيس گزديذ. هسبحت 

در ايي فضب  است كِ  هتز هزثع 400سبختوبى كتبثخبًِ حذٍد 

ثخص ّبي هختلف كتبثخبًِ ًظيز ثخص اهبًت، ثخص خذهبت فٌي، 

ا )خَاّزاى ٍ ثخص هزجع ٍ پبيبى ًبهِ ٍ دٍ سبلي هغبلعِ هجش

 .ثزادراى( قزار دارد

ردُ ثٌذي كتت كتبثخبًِ ّبي داًطگبُ ٍ كتبثخبًِ هزكشي ثز اسبس 

 رٍش فْزست ًَيسي كتبثخبًِ هلي پشضكي آهزيكب هعزٍف ثِ

N.L.M  )جْت كتبثْبي پشضكي، پيزاپشضكي ٍ علَم ٍاثستِ ثِ آى(

)جْت  L.C ٍ ّوچٌيي ردُ ثٌذي كتبثخبًِ كٌگزُ آهزيكب هعزٍف ثِ

 كتبثْبي غيز پشضكي( هي ثبضذ. 

 بخش َای کتابخاوٍ:

 ثبضذ:ّبي سيز هيكتبثخبًِ داراي ثخص

 ثخص خذهبت فٌي -1

 ٍ پبيبى ًبهِ ّب ثخص هزجع  -2

 ثخص اهبًت -3

 سبلي هغبلعِ -4

 بخش اماوت: 

تزيي ٍ پز رفت ٍ ثخص اهبًت كتبثخبًِ يكي اس فعبل

هي رٍد، هْوتزيي ٍظيفِ ايي ّبي كتبثخبًِ ثِ ضوبر ثخص  آهذتزيي

كوک ٍ راٌّوبيي  ثخص تحَيل، توذيذ، ثزگطت ٍ رسرٍ كتت ٍ

اهبًت هٌبثع  هزاجعيي در ثبسيبثي هغبلت ٍ كتت هَرد ًيبس هي ثبضذ.

-كتبثخبًِ ثِ صَرت دستي ٍ كبهپيَتزي ٍ ثب استفبدُ اسسيستن ًزم

 ًبهِ اهبًتٍ ثز اسبس آئيي فزاكبٍشاي افشاري جبهع كتبثخبًِ

 هخشى كتبثخبًِ ثصَرت قفسِ پذيزد.داًطگبُ اًجبم هي



 

هزاجعيي جْت اهبًت گزفتي كتبة ثبيذ عضَ  .گزددثبس ادارُ هي 

 .كتبثخبًِ ضًَذ

 ساعت کاری کتابخاوٍ :

 4703-52703شىبٍ تب چُبرشىب7ٍ 

 4703-51703پىج شىبٍ َب7 

   4703-52703سبله مطبلع7ٍ 

 استفادٌ کىىذگان:

 علوي داًطگبُ.اعضبي ّيئت 1

داًطجَيبى داًطگبُ علَم پشضكي لزستبى در توبهي هقبعع -2

 تحصيلي

. كليِ كبركٌبى رسوي، پيوبًي، قزاردادي، عزحي، ضزكتي ... 3

 داًطگبُ   

كبركٌبى ثبسًطستِ  داًطگبُ ٍ داًطجَيبى فبرغ التحصيل  ثب  :1تجصزُ

ارائِ كبرت ضٌبسبيي هعتجز) كبرت هلي يب ضٌبسٌبهِ( در فضبي 

 كتبثخبًِ هي تَاًٌذ اس هٌبثع  كتبثخبًِ ثْزُ هٌذ ضًَذ.

افزادي كِ ّيچ ٍاثستگي ثِ داًطگبُ علَم پشضكي لزستبى  :2تجصزُ

ت كتبثخبًِ ّبي داًطگبُ حق ًذارًذ فقظ ثب هعزفي ًبهِ اس ريبس

 ّب در فضبي كتبثخبًِ را دارًذ.هٌذي اس خذهبت كتبثخبًِثْزُ

 شرایط عضًیت:

    http://lib.lums.ac.irهزاجعِ ثِ سبيت. 1

  "ثجت ًبم ثزخظ در كتبثخبًِ  ". كليک رٍي گشيٌِ 2

 "ثب ضزايظ ٍ ضَاثظ هَافقن ".كليک رٍي گشيٌِ 3

 .تكويل فزم اعالعبت فزدي ٍ پبيگبُ عضَيت 4

 . ثبرگذاري هذارک)اسكي عكس، صفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ، پطت 5ٍ

   رٍي كبرت هلي، كبرت داًطجَيي ثزاي داًطجَيبى ٍ حكن

 

 كبرگشيٌي ثزاي كبركٌبى ٍ ّيئت علوي(

 .ثجت ًْبيي ٍ دريبفت كذ رّگيزي6

كبرگشيٌي در . ثِ ّوزاُ داضتي اصل كبرت داًطجَيي/اصل حكن 7

جْت تبييذ ًْبيي عضَيت ٍ تحَيل ، اٍليي هزاجعِ خَد ثِ كتبثخبًِ

 گزفتي كبرت عضَيت ثبركذدار

افشار ٍة ثَدى ًزمّز ضخص ٍاجذ ضزايظ ثب تَجِ ثِ تحتتجصزُ: 

تَاًذ عضَ ضَد ٍ ثب ّوبى ّبي داًطگبُ هيفقظ در يكي اس كتبثخبًِ

هٌذ تَاًذ ثْزُبُ هيّبي داًطگعضَيت اس خذهبت كليِ كتبثخبًِ

 ضَد.

 خذمات کتابخاوٍ:

 هجوَعِ خذهبت عجبرتٌذ اس:

 اهبًت كتبة -1

 استفبدُ اس سبلي هغبلعِ -2

 ّبّب ٍ ديكطٌزيّب، ٍاصُ ًبهِخذهبت هزجع )استفبدُ اس فزٌّگ -3

...ٍ) 

 ديسي اهبًت  -4

 ّب در هحل ًبهِاستفبدُ اس پبيبى -5

 تعذاد کتب ي مذت اماوت:

كتبثخبًِ ثب تَجِ ثِ سغح عضَيت هغبثق ضزايظ هٌذرج در اعضبي 

جذٍل سيز اس كتبثخبًِ پزستبري ٍ هبهبيي خزم آثبد كتبة دريبفت 

 كٌٌذ:هي

 اعضا تعذاد مذرک مذت اماوت

ريز 53 کلیٍ کبرکىبن ي داوشجًیبن مقطع کبرداوی ي  0 

  کبرشىبسی

ريز 52 دکترای ارشذ ي کلیٍ داوشجًیبن مقطع کبرشىبسی 2 

 عمًمی

ريز 03    داوشجًیبن ديرٌ تخصص ي اعضبی َیئت علمی 4 



 

َا ي مىابع دیذاری  وامٍ پایان مىابع مرجع، بخش

 شىيذاریي

ّب، ّب، دايزُ الوعبرفدر ايي ثخص، هٌبثع هزجع ضبهل: اعلس 

ٍجَد دارد كِ  ٍ... ّب ٍ اصغالحبت پشضكي، دارًٍبهِ ّبفزٌّگ

 .ّوبى سبلي ثِ هغبلعِ آًْب ثپزداسًذتَاًٌذ در داًطجَيبى هي

ارضذ ٍ دكتزي پزستبري كبرضٌبسي ّبي ًبهِ پبيبى ديگز قسوت در ٍ 

 ضَد. ّوچٌيي هٌبثع ديذاري ٍ ضٌيذاري ًگْذاري هي ٍ هبهبيي ٍ 

ًبهِ ّب ٍ يب جستجَ در كٌٌذگبى ثب استفبدُ اس فْزست پبيبى هزاجعِ

لَح فطزدُ هَرد ًظز را اعالم  ًبهِ ٍ يبافشار كتبثخبًِ، كذ پبيبىًزم

ًبهِ هَرد ًظز را ثزاي  تَاًٌذ پبيبى كزدُ ٍ ثب ارائِ كبرت داًطجَيي هي

 ّب( ثِ اهبًت ثگيزًذ.  پبيبى ًبهِ شهغبلعِ در هي

 

 بخش خذمات فىی  

ّبي هختلف ًبضزاى ثزاي در ايي ثخص، كتبثذار ثب ارسبل كبتبلَگ 

آگبّي اس آخزيي اًتطبرات قزار ّبي آهَسضي، آًْب را در جزيبى گزٍُ

دٌّذ ٍ ثز اسبس اًتخبة آًبى ٍ ًيبس كتبثخبًِ ٍ سيبست هَجَد، هي

دي ٍ هٌبثع آهَسضي سعي در تْيِ هٌبثع هَرد ًيبس اعن اس كتبة، سي

 گَيٌذ. سبسي هي آٍري ٍ هجوَعًِوبيٌذ كِ ثِ آى، فزآيٌذ فزآّن هي

سبسي كتبة، هبدًَُيسي ٍ آاهَر هزثَط ثِ سبسهبًذّي، فْزست 

ضٌيذاري ًيش در ايي ثخص صَرت  ٍ ّب ٍ كليِ هَاد ديذاري ًبهِپبيبى

گيزد. ّوچٌيي كتبثذاراى سبلي يكجبر هجوَعِ كتبثخبًِ را ٍجيي هي

گيزًذ چِ ثِ جْت كزدُ ٍ كتبثْبيي كِ هَرد استفبدُ قزار ًوي

 هٌذرس ٍ كٌِْ ضذى هٌبثع آًْب راقذيوي ثَدى تبريخ چبح ٍ يب 

 كٌٌذ. سِ خبرج هيقف

 

   ساله مطالعٍ 

 دٍ سبلي هغبلعِ هجشا ثزاي آقبيبى ٍ خبًن ّب ثب ظزفيت ّزكذام 

ًفز در كتبثخبًِ هَجَد هي ثبضذ كِ فقظ اعضبي كتبثخبًِ هجبس 45

ثِ استفبدُ اس سبلي هغبلعِ هي ثبضٌذ. سبعت كبر سبلي هغبلعِ 

 سبعت كبر كتبثخبًِ است. ّوبى

 

 آدرس کتابخاوٍ:

  ،بريجرد –جبدٌ خرم آببد  2کیلًمتر  –خرم آببد  –لرستبن 

داوشکذٌ پرستبری ي  –پردیس داوشگبٌ علًم پسشکی 

 .  مبمبیی
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