
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكي وخذمات بهذاشتي درماني گیالن 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دانشكذه پرستاری و مامایي و پیراپزشكي شرق گیالن واحذ کتابخانه  

کتابخانه آشنایی با واحد دوره آموزشی 

  ( 99 ورودي)علوم آزمایشگاهي  رشته  دانشجویان

(لنگرود)پیراپسشکی شرق گیالن  –دانشکذه پرستاری و مامایی  

مورخ 
1399/11/19

رمضانیدکترابوذر : مدرس

para.gums@gmail.com



دانشجویان كالس در این دوره آموزشی کتابخانه  با این 
:                                مباحث آشنا شدند

( ضوابط استفاده از منابع علمی کتابخانه)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://www.gums.ac.ir/para/default.aspx?tabid=11870

دانلود   :  (جدید )خدمات بخش های کتابخانه 

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


آشنایی با شیوه سازماندهی منابع چاپی در کتابخانه

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

 NLMپزشکی ملی کتابخانه بندی رده نظام اساس بر کتابخانه پزشکی منابع مجموعه

.  است LC کنگره ملی کتابخانه بندی رده نظام اساس بر پزشکی غیر منابع و

 Schedule فرانما یک دارای حرف و عدد است و از ترکیبی آن گذاری نشانه 

.است الفبایی ای نمایه و

-QS) پزشکی پایه علوم دسته دو به که است اصلی رده ۳۵ دارای NLM بندی رده
QZ -W) پزشکی بالینی علوم و( WZ .شود می تقسیم(



:نکته
گاه اطالعاتی کتابها و اپیان انهم اهی  هب کمک رنم ازفار کتابخاهن ای هک عمذاًت آنالین هستنذ اپی

گاه .می تىانیذ مىرد جستجىی رقار دهیذکشىر را اهی افرسی دانش



پایگاه های اطالعاتی -پورتال کتابخانه های علوم پزشکی گیالن
http://centlib.gums.ac.ir/Farsi/Home/Index



با امکانات و قابلیت های( ثنا)نرم افسار کتابخانه

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

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

معرفی نرم افزار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گیالن



https://www.gums.ac.ir/diglib  کتابخانه دیجیتال دانشگاه

منابع الکترونیکی )
(اشتراکی و رایگان

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



