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ه منابع یجستجو امکان بخان تمدید و  ل،یپروفا مشاهده ت،یعضو ،کتا

 اطالع و یاشتراک یاطالعات یگاههایپا در جستجو رزرو مدرک،

را یمکان و زمان هر در را یرسان    می سازد فراهم شما یب

  
     مرجع بخش 

ا مصاحبه مرجع و  در این بخش مراجعه کنندگان ب

ز راهبردهای جستجو  ا استفاده ا تحلیل پرسش و ب

نند  ر به اطالعات مورد نیاز می توا ا کمک کتابدا ب

لکترونیکی )پایگاههای و  ا خود در منابع چاپی و 

نواع لوح  ا و  ، کتابخانه دیجیتال  انکهای اطالعاتی  ب

، فیلم  های فشرده ( شامل لکترونیکی  ا کتابهای 

. دسترسی یابند. .  و.

 ها نامه انیپا یساز هینما بخش

نند جهت  در این بخش دانشجویان می توا

نیاز پژوهش  سریعترجستجوی  نتر منابع مورد  و آسا

ا کتابدار مشاوره  امه ب خود قبل از دفاع پایان ن

نموده و کلیدواژه های مستند را بر اساس 

مسئول ش دریافت نمایند. اصطالحنامه پزشکی م

در هنگام تسویه حساب  استبخش موظف 

امه مستندات  را که توسط دانشجو مربوط به پایان ن

ارگذاری شده  ا بررسی استب ز تایید ر ا  کرده و پس 

ا با سطوح اطالعات و فایل دیجیتال  امه ر پایان ن

افزار تحت وب  دسترسی مشخص شده بر روی نرم 

 کتابخانه به منظور دسترسی اعضاء قرار دهد.

 (تی)ساتالیجید مطالعه سالن

در این بخش دانشجویان و اساتید می توانند ضمن جستجو در 

از  RDMLو کتابخانه دیجیتال  اشتراکیپایگاههای اطالعاتی 

کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری 

 .بهره مند شونددر سایت 

ر  ا ه 1ب 4 0 0  

ه  ه میظنت و هی ت د ن ن ر: ک ه می م ر ا ک ن ا ب ش  

 

 

عصر 15:15الی  صبح7:30شنبه ها تا چهارشنبه ها:   

می باشد پنجشنبه و جمعه: تعطیل  
 

پردیس  بلوار سی متری-بندرانزلی-آدرس پستی: گیالن

 بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 

 013-44553182-44553185شماره تماس: 

263داخلی:  
 

Email: IC.lib@gums.ac.ir 

کتابخانه کار ساعت  
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النیگ یدانشگاه علوم پزشک   
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، عضویت، مشاهده پروفایل، کتابخانه  امکان جستجوی منابع

را  اطالع رسانیجستجو در پایگاههای اطالعاتی اشتراکی  و

.در هر زمان و مکانی فراهم می سازد  
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نشجویان و  ه  اعضایدا لملل دانشگا ا هیئت علمی پردیس بین 

به روش ذیل  ه  ن بخا ز خدمات کتا ا بهره مندی  نند جهت  وا ت می 

ند. نمای قدام   ا

همراه ه کتابخانه پردیس ب می توانند بهمتقاضیان عضویت به صورت حضوری * 

صورت غیر حضوری نیز مراجعه نمایند یا به کارت دانشجویی و عکس اسکن شده 

 به درخواست عضویت خود را ارسال نمایند.

 وعکرس اسرکن شرده    اعضای هیئت علمی با مراجعه حضوری به کتابخانه به همرراه  *

حر  اتتردریس ج رت    -هیات علمری ررراردادی   اعضای.)کارت شناسایی هیأت علمی

مردت  عضویت می بایست از محل فعاتیت خود نامه ای مبنی برر رررارداد تردریس بره     

بره کتابخانره و ارائره     وری* کارمندان دانشگاه نیز با مراجعره حضر    معین ارائه نمایند(.

                                                        ج ت عضویت اردام نمایند. عکس اسکن شده و حکم کارگزینی 

 اناتتوانند از امک یبه صورت متمرکز بوده و اعضاء م تیعضو استقابل ذکر* 

 النیگ یپزشک علوم دانشگاه یمارستانیب و یادانشکده  یکتابخانه ها ریسا

 .ندینما استفاده

 

 :شوند ینم داده امانت که یمنابع

 (ها یکشنرید ها، فرهنگ)اطلس،  شامل مرجع یکتابها 

 نسخه از آنها در کتابخانه  کیکه  یو کتب  یلیتحص یها نامه انیپا

 .موجود است

 

     تاسددددیس کتابخاندددده هددددای دانشددددگاهی ز   ،هددددد  ا

امددده   ز برن ا یدددت هدددای   حمایدددت  آموزشدددی و هدددا و فعال

یدددن روی وظدددایف   .مدددی باشدددد دانشدددگاه پژوهشدددی  ا ز  ا

لملدددل     ا  در جهدددت رسدددیدن    کتابخانددده پدددردیس بدددین 

یددن هددد  را    ا اجمددالی برمددی   صددورتدر ذیددل بدده  بدده 

 شماریم:

 

 شناسایی کتابخانه با  منابع علمی ارتقای کیفی و کمی مجموعه

نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اساتید رشته های پزشکی و 

 دندانپزشکی و تهیه منابع مورد نیازآنها

  رزرو، تمدید( امانت به اعضاءعضویت و ارائه خدمات الکترونیک( 

  ، در نرم افزار کتابخانه  آنها ورورد اطالعاتآماده سازی منابع، 

و نمایه سازی پایان نامه   رده بندی منابع کتابخانه، فهرست نویسی 

و  (Mesh)سرعنوان پزشکی مش آنالین با استفاده از ابزارهای ها

  (NLMان. ال. ام )  پزشکیرده بندی 

 پردیس و سایر کتابخانه های دانشگاه علوم  جستجوی منابع کتابخانه

 تحت وب کتابخانه ای  در نرم افزار پزشکی گیالن

   مصوب وزارت بهداشت و  اشتراکیجستجو در پایگاههای اطالعاتی

  درمان آموزش پزشکی کشور

  آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی به اعضاء جهت بازیابی اطالعات

 مورد نیاز

  فعالیت های مربوط به حوزه علم سنجی 

  در وب سایت پردیس کتابخانه منویتهیه محتوا و روزآمدسازی 

 

 

راه  1388در سال بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن  پردیسکتابخانه 

کتابخانه در طبقه اول و در مجاورت دانشکده اندازی گردید. در حال حاضر 

ای غنی از کتب  با مجموعهپردیس دندانپزشکی واقع شده است. کتابخانه 

چاپی و غیر چاپی با موضوعات گوناگون پزشکی و دندانپزشکی با 

، اینترنت و دو مخزن مجزای مرجع ،مطالعه سالن امانت، چون هایی بخش

ا در چارچوب اهدا  و رسالت های پزشکی و دندانپزشکی فعالیت خود ر

کتابخانه های دانشگاهی دنبال می کند. این کتابخانه به عنوان یکی از 

 و پزشکی حوزه در گیالن پزشکی علوم دانشگاه تابعه های کتابخانه

انگلیسی و فارسی،  زبانهای به کتاب 7000 از بیش دارای دندانپزشکی

، انواع لوح های فشرده آموزشی و الکترونیکی نشریات علمی و پژوهشی

 RDML & Dentistry libraryکتابخانه های دیجیتالی چون 

 های فعالیت و نموده استفاده کتابخانه افزار نرم از کتابخانه. باشد می

 اطالعات بازیابی سازماندهی، نویسی، فهرست ،و خرید  سفارشعضویت، 

 از. دهد الکترونیکی ارائه میو، امانت، تمدید، رزرو( را به صورت جستج)

 توانند می کتابخانه محترم اعضا بوده وب تحت افزار نرم این که آنجائی

 کلمه و کاربری نام از استفاده با نیاز مورد مدرک رزرو و جستجو ضمن

 مدارک وضعیت از اند کرده دریافت کتابخانه از عضویت زمان در که عبور

از منابع کتابخانه  طبقه بندی  قابل ذکر است  امانتی خود آگاه شوند.

کتابخانه   بندی رده و (Mesh) مش سرعنوان های موضوعی پزشکی

استفاده شده است که امکان بازیابی و  (NLMملی پزشکی آمریکا )

 می ساز  دسترسی سریع و آسان به مدارک مورد نیاز را برای اعضا فراهم

 (روز)به امانت مدت کتاب تعداد کتابخانه یاعضا

 یعموم ی)دکتراانیدانشجو

 (یو دندانپزشک یپزشک
3 10 

 ،ی)رسمیعلم اتیه دیاسات

 حق ،یقرارداد ،یمانیپ

 (سیالتدر

7 20 

کارمندان دانشگاه) رسمی، 

 پیمانی و قراردادی(
2 10 

 امانت طیشرا

 

 شرایط عضویت                                             کتابخانه های فعالیت                                                     معرفی کتابخانه

 

 

 


