
 لودانشگاه علوم پزشکی دزف  هایکتابخانه و خدمات منابع   ازنحوه استفاده 

 

با محوریت کتابخانه مرکزی است.  کتابخانه مجزا    3ای از  مجموعه  دزفولهای دانشگاه علوم پزشکی  کتابخانه 

کتابخانه بیمارستان بزرگ  شامل    نسخه کتاب و دو کتابخانه تابعه آن  9600کتابخانه مرکزی واقع در دانشگاه با

در    باشد.میکتاب  نسخه    500با    )خوابگاه دختران(   کتابخانه فاطمه الزهرا )س( و    نسخه کتاب   4600دزفول با  

اقداماتی در جهت بهبود کیفیت و راحتی کار این عزیزان    ، راستای فراهم آوری دسترسی جامعه هدف کتابخانه

   است. آمدهم هفرا

 کتابخانه: پرسنل 

 رئیس کتابخانه مرکزی  - رعنا کوثری

 کتابدار  -فرزانه محمدی خباز

 کتابدار  -راضیه حسینوند ناصری

 

 جهت اطالع از جدیدترین اخبار کتابخانه: لینک کانال کتابخانه مرکزی در پیام رسان واتس اپ

https://chat.whatsapp.com/DTpYVYxZTCa7G8rpZRL876 

 

 دسترسی به منابع چاپی

 :  منابع درخواستی وجود دارد دسترسی به روش برای   2در حال حاضر  

و یا استفاده از وب کیوسک موجود  درخواست از کتابدار    دانشگاه و  هایکتابخانهیکی  . مراجعه حضوری به  1

 برای چک کردن موجودی کتاب مورد نظر و سپس امانت گرفتن کتاب در کتابخانه

مراجعه به نرم افزار جامع کتابخانه ،جستجوی کتاب، رزرو کتاب و سپس مراجعه حضوری به کتابخانه و  .  2

   امانت گرفتن کتاب

 نحوه ورود به سایت : ❖

نرم   را انتخاب کنید. در مرحله بعد به و سپس سایت کتابخانه مرکزی  شوید ابتدا وارد سایت دانشگاه 

 :وارد شوید افزار جامع کتابخانه 

 

https://chat.whatsapp.com/DTpYVYxZTCa7G8rpZRL876


 /http://www.dums.ac.ir                                                       آدرس سایت دانشگاه:  *        

 /http://centlib.dums.ac.ir                                      :       آدرس سایت کتابخانه مرکزی*        

 

 

 

 ورود به صفحه کاربری از طریق لینک مستقیم

1 

2 

http://www.dums.ac.ir/
http://centlib.dums.ac.ir/


توانید به نرم افزار جامع کتابخانه  نیز می  /http://lib.dums.ac.irهمجنین از طریق لینک مستقیم به آدرس  

 وارد شوید. 

 

 به پروفایل شخصی خود وارد شوید  ورودتر ، از قسمت برای دسترسی به امکانات بیش

 

 

 :تمام اعضای کتابخانه ایجاد شده استیوزرنیم و پسورد برای  

 برای دانشجویان  *

   شماره دانشجویی:    یوزرنیم

   کد ملی      :پسورد

 برای سایر اعضای کتابخانه*

 :    کد ملی یوزرنیم 

   ملی کد      :پسورد  

 

http://lib.dums.ac.ir/


 

 جست وجو و رزرو کتاب

در قسمت باالی    خود در کتابخانه شده اید.   اکنون وارد صفحه  شخصی  خود،   با وارد کردن یوزرنیم و پسورد 

برای افزایش    صفحه اصلی، امکان جستجوی منابع درخواستی شما بر اساس موجودی کتابخانه وجود دارد. 

توانید از فیلترهایی همچون نوع مدرک، عنوان  دقت و راحت تر کردن دسترسی به منابع مورد نظر، شما می

* اقدام  عبارتنام نویسنده و... استفاده یا در غیر این صورت تنها با وارد کردن نام کتاب در قسمت *کتاب،  

 به جست و جوی منبع مورد نظر کنید.

 



 

 

توانید با فعال کردن تیک محتوای دیجیتال اقدام به  *در صورت تمایل به دسترسی محتواهای دیجیتال می

 جستجو در این صفحه کنید.

گنجویان و حضرت فاطمه الزهرا    مارستانبی)  کتابخانه های تابعه   جایی که سیستم کتابخانه مرکزی و از آن  

جستجوی خود را به کتابخانه مورد  نید با مشخص کردن مکان مورد نظر  اتو( به یکدیگر متصل هستند می)س(

 نظر خود محدود کنید. 

 

 

 



 

 

روی   کلیک کردن بربعد از جستجو فهرستی از نتایج به دست آمده در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که با  

 . شوداطالعات ثبت کتاب نمایش داده مینظر  دعنوان کتاب مور

 

 

 



امکان دسترسی به اطالعات ثبت کتاب، رزرو کتاب و همچنین اطالعاتی   *اطالعات ثبت*با کلیک بر روی 

 شود.از موجودی کتاب درخواستی در کتابخانه نمایش داده می 

 

 

 اند *اطالعات کتاب توسط فلش مشخص شده

 

شود واگر در مدت زمان تعیین شده اقدام به  روز در سیستم ثبت می  3رزرو کتاب توسط دانشجو تا   •

امانت بردن توسط  به  امکان  از اسم دانشجو خارج خواهد شد و    امانت حضوری کتاب نکند، کتاب 

 شخص دیگری وجود دارد. 



گیرد و شماره دانشجویی یا کد ملی  کارت کتابخانه کاغذی در این مجموعه مورد استفاده قرار نمی  •

   شودمیکاربر برای رزرو حضوری استفاده 

)کتابخانه    کتاب مورد نظر در سیستم، به مکانی که قصد دریافت کتاب را دارید در هنگام تمدید یا رزرو   •

 ( دقت کنید.گنجویان یا حضرت فاطمه الزهرا)س(  ، بیمارستانمرکزی 

از  ا ای که کتاب ر، کاربر موظف است کتاب را به کتابخانههای در دست امانتکتاب  بازگشتدر زمان  •

 فرمایید.   ها خودداریبنابراین از جابه جا کردن کتب بین کتابخانهآن  به امانت برده است تحویل دهد  

ورودی   • دانشجویان  برای    99تمامی  و  آمد  خواهند  در  کتابخانه  به عضویت  غیرحضوری  به صورت 

 ها همانند سایر اعضا خواهد بود. جدیدالورود تمامی دسترسیدانشجویان 

 

 تمدید کتاب و حساب کاربری

م خود در انتهای نوار آبی باالی صفحه، سمت چپ، منوی چند گزینه ای برای شما  با کلیک کردن بر روی نا

 * می باشد.حساب کاربریباز خواهد شد که اولین گزینه ی آن *

 

 

 

 



تعداد  حتی به اموری همچون  تا به را  ورود به حساب کاربری خود، این امکان را برای شما فراهم آورده است

دیرکرد  و  و مقدار جریمه  آگاهی از تاریخ امانت و بازگشت    تمدید کتاب،   ،کاربرکتاب های در دست امانت توسط  

 آگاه شوید. کتاب 

 

 

* که رو به روی هر کتاب قرار گرفته است به راحتی میتوان بدون مراجعه به کتابخانه  تمدید با کلیک بر روی *

 دریافتی کنید.اقدام به تمدید کتاب های 

 هفته امکان پذیر است. 2بار و هر بار به مدت  2تمدید کتاب  •

 

 

 بارگذاری عکس 

در صورت عدم تحویل عکس به  شود  عکس تمام کاربران توسط کتابخانه در پروفایل شخصی وارد می

 .کاربر موظف است عکس خود را در صفحه بارگذاری کند کتابخانه  

 



 

 

 دسترسی منابع الکترونیک 

 

لیست منابع الکترونیک در دسترس دانشگاه در وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه قرار دارد. دسترسی به  

 این منابع با استفاده از اینترنت دانشگاه مقدور است.

 /http://diglib.dums.ac.ir                                                        :آدرس کتابخانه دیجیتال دانشگاه

 

 

http://diglib.dums.ac.ir/


 

های آموزشی  کتابخانه مرکزی در راستای آموزش نحوه استفاده از منابع الکترونیک اقدام به برگزاری کارگاه

 نماید.می

 

 های دانشگاهبانک اطالعاتی پایان نامه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای فراهم آوری دسترسی به منابع اطالعاتی  

بدین     راه اندازی نمود. 99های دانشگاه را در پاییز  نامه   بانک اطالعاتی پایان  ،مورد نیاز جامعه هدف کتابخانه

. مراجعه حضوری به  1های دانشگاه وجود دارد:  ایان نامهروش برای دسترسی به پ  2ترتیب در حال حاضر  

. دسترسی به محتوای دیجیتالی پایان نامه از  2کتابخانه مرکزی دانشگاه و استفاده از نسخه چاپی پایان نامه  

 های دانشگاه.طریق بانک اطالعاتی پایان نامه

 



 های دانشگاه نامه دسترسی به بانک اطالعاتی پایان ❖

وارد سایت دانشگاه شوید و سپس سایت کتابخانه مرکزی را انتخاب کنید. در مرحله بعد به نرم  ابتدا 

 افزار جامع کتابخانه وارد شوید:

   dums.ac.ir/http://www.                                                               آدرس سایت دانشگاه:        

 /http://centlib.dums.ac.irآدرس سایت کتابخانه مرکزی:                                                         

 

 

1 
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توانید به نرم افزار جامع کتابخانه  نیز می  /http://lib.dums.ac.irهمجنین از طریق لینک مستقیم به آدرس  

 وارد شوید. 

 

به پروفایل    ورودها، از قسمت  تر از جمله دسترسی به تمام متن پایان نامهبرای دسترسی به امکانات بیش

دانشجویان   برای  است.  شده  ایجاد  کتابخانه  اعضای  تمام  برای  پسورد  و  یوزرنیم  شوید.  وارد  خود  شخصی 

2 

http://lib.dums.ac.ir/


یوزرنیم و پسورد کد  است و برای سایر اعضای کتابخانه    پسورد کد ملیو    یوزرنیم شماره دانشجویی 

 باشد.می ملی

 

نامه فارسی محدود کنید و کلید جستجو را انتخاب نمایید. در  سپس در صفحه اصلی نوع مدرک را به پایان  

ها صورتی که موضوع خاصی مورد نظر شماست کلیدواژه را در کادر وارد کنید. به این ترتیب لیست پایان نامه

می داده  نمایش  شما   شود:برای 

کنم به این ترتیب  را انتخاب می ها قابل انتخاب است. برای مثال من اولین عنوان  عنوان هر کدام از پایان نامه

 شود: اطالعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه نمایش داده می

1 
2 



 

در این صفحه اطالعات کتابشناختی پایان نامه از جمله مؤلف، استاد راهنما، سال دفاع و.... در دسترس است.   

به این پایان    رفرنس دهی  کنید. همچنین نحوه توانید چکیده پایان نامه را نیز در این قسمت مطالعه  شما می

توانید با اضافه کردن شماره  نامه به شیوه ونکوور در قسمت »استناد به این پایان نامه« وارد شده است شما می

 صفحه مورد استناد از این اطالعات برای استناد دهی استفاده کنید.

  در پایین صفحه کلیک کنید:   دیجیتالمحتوای  برای دسترسی به تمام متن پایان نامه بر گزینه 



 

در صورتی که کاربری خارج از حوزه دانشگاه به این قسمت مراجعه نماید یا هر کدام از اعضا بدون ورود به  

دسترسی دارند. فایل محدود    فایل محدود پایان نامهپروفایل شخصی خود وارد شوند در این قسمت تنها به  

پایان نامه و بحث و نتیجه گیری است. و در صورتی که اعضای کتابخانه با پروفایل  پایان نامه شامل فصل اول 

 شود. شخصی خود به جستجو بپردازند دسترسی به تمام متن پایان نامه برقرار می



 

 

 

ن نامه تنها برای اعضای  پایا  تمام متنبرای تمام افراد برقرار است. دسترسی به    دانلود نسخه محدود امکان  

یا   امکان دانلودشود و  کتابخانه و به صورت آنالین )از شبکه داخلی دانشگاه یا از طریق اینترنت( برقرار می

 را انتخاب کنید.  پیش نمایش. برای نمایش تمام متن پایان نامه گزینه ندارد پرینت

 نسخه محدود 

 نسخه کامل



 

شما   برای  نامه  پایان  متن  تمام  ترتیب  این  میبه  داده  فلشنمایش  از  استفاده  با  چپ  شود.  و  راست  های 

پایان نامه به صورت     کنید. و با استفاده از عالمترا مشاهده می  پایان نامه  صفحات مختلف  

 شود:تمام صفحه نمایش داده می 

 

 



 

 

قبلی پایان نامه را  در حالت نمایش تمام صفحه، با استفاده از کلیدهای چهار جهتی کیبورد صفحات بعدی یا 

 ببینید.

 

 

 

 

 061-42428170در صورت بروز مشکل در دسترسی با کتابخانه مرکزی تماس حاصل نمایید:       

 


