
 هعرفی کتابخانه 
کتابخاًِ هزکشی داًطگاُ علَم پشضکی تزبت حیذریِ 

 اعالعااتی  ًیاسّاای  تااهیي  ّاذ   باا   1372در سال

 ٍ پضٍّطااگزاى   داًطاایَیاى علواای  ّیااا  اعضااا

ِ  جْت در کارکٌاى  ٍ پضٍّطای  ّاای  فهالیات  تَساه

   1390 ساال  اس ٍ گزدیاذ  تأسای   داًطگاُ آهَسضی

باِ   1396ٍ در سال  ًوَد آغاس را خَد رسوی فهالیت

هتز هزبع اًتقاال   500ساختواى جذیذی با سیز بٌای 

 یافت.

ّای ًاَیي کتاباذاری ٍ   ّوچٌیي با بِ کارگیزی ضیَُ

رساًی ٍ تکٌَلَصی پیطزفتِ در جْت اساتاادُ   اعالع

بْیٌِ اس ًیزٍی اًساًی  هٌاابع ٍ اهکاًاا  باِ هٌ اَر     

رساًی ٍ دستزسی هغلاَ  باِ   افشایص سزعت اعالع 

هٌابع ٍ اعالعا  در راستای اّذا  آهَسضی پضٍّطی 

 داًطگاُ   فهاالًِ بِ عزضِ خذها  هی پزداسد.

 

 

 بخش های کتابخانه
 امانت و گردش منابع:   -

کتابخاًِ بِ صَر  قاسِ باس ادارُ های ضاَد ٍ     در ایي بخص

هذرک هَرد ً ز خَد را با جستیَ در ًازم افاشار کتابخاًاِ    

اًتخا  هی کٌٌذ ٍ چٌاًچِ هزاجهیي ًیاس بِ راٌّوایی جْت 

دستزسی بِ سایز هٌابع داضتِ باضٌذ با راٌّوایی کتاباذار اس  

 .بزًاهِ هکتَ  استاادُ کٌٌذ

 بخش اطالع رسانی -

 ههای اشتراکی وزارت بهذاشت:پایگا -
ایي پایگاّْا اهکاى جساتیَ ٍ داًلاَد هاتي کاهاا هقااال       

هَجَد در هیال  اضتزاکی ٍسار  بْذاضت ٍ سایز اعالعا  

هَرد ًیاس پضٍّطگزاى  پشضکاى ٍ پیزاپشضکاى اس جولِ فایلن  

ّای آهَسضی  آخزیي دستاٍردّای تیوی در سهیٌِ بیواریْا 

ًوایٌذ. دستزسی بِ ایي پایگاّْاا اس بخاص   ٍ... را فزاّن هی 

 کتابخاًِ دیییتال اهکاى پذیز هی باضذ.

 بخش مرجع کتابخانه: -
ضاها راٌّوایی ٍ هطاٍرُ هزاجهاى بِ کتابخاًِ جْت یافتي 

هَضَع هَردً ز در هٌابع هَجَد کتابخاًِ  ّوچٌیي کوک  

راٌّوایی ٍ آهَسش هزاجهاى در استاادُ اس ایٌتزًات جْات   

 جستیَی هغالب هَرد ًیاس

 

  

 

  ثبت نام و عضویت

بزای عضَیت در کتابخاًِ ًیش کاربز هی بایست در سیستن 

ثبت ًام کزدُ ٍ سپ  درخَاست عضاَیت خاَد را بازای    

کتابخاًِ ارسال ًوایذ  تا پ  اس تاییذ درخَاست عضاَیت  

تَسظ کارهٌذ اهاًت  کاربز بتَاًذ اس خذها  کتابخاًِ اعان  

 اس اهاًت ٍ رسرٍ هذارک بْزُ هٌذ ضَد. 

ی بِ ثبت ًام ًذارًذ ٍ ٍرٍد باِ ًازم   اساتیذ هحتزم ًیاس

افشار با ًام کاربزی کذهلی ٍ کلوِ عبَر ضاوارُ ضٌاساٌاهِ   

 اهکاى پذیز است. 

 ًیاسی بِ ثبت ًام ًذارًذ ٍ  95داًطیَی هاقبا ٍرٍدی

بزای ٍرٍد بِ ًزم افشار ًاام کااربزی ضاوارُ داًطایَیی ٍ     

 کذهلی کلوِ عبَر هی باضذ.  

س اهکاًا  جستیَی هستقین  کلیِ کاربزاى هی تَاًٌذ ا

 بذٍى ٍارد کزدى ًام کاربزی ٍ رهش عبَر استاادُ ًوایٌذ.  

 

جْت استاادُ اس بزخی اهکاًا  کتابخاًِ دیییتاال  کااربز   

سیستن ثبت ًام کٌذ. ایاي اهکاًاا  ضااها     رهی بایست د

 هَارد سیز هی باضٌذ:  

 



               
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام
کاربز هی تَاًذ با استاادُ اس کااهپیَتز ضخیای خاَد    

در هٌشل یا هحا کار با اتیال بِ ضبکِ ایٌتزًات ٍارد  

بات  تابخاًاِ دیییتاال ضاذُ ٍ در سیساتن ث    سایت ک

 ًوایذ.  

  هزاحا ثبت ًام در سیساتن باِ تزتیاب سیاز اًیاام       -

 هی ضَد: 

 
 . کلیک بز رٍی گشیٌِ ثبت ًام در باالی صاحِ اصلی 1

 
. اًتخا  گشیٌِ ی هزبَط ًسبت بِ حقیقای ففازد   ٍ یاا    2

 ّا .  حقَقی بَدى فساسهاى

 
. ٍارد کزدى اعالعا  هزبَعِ. پزکزدى فیلذّایی کِ باا    3

 است. هطخص ضذُ اًذ ضزٍری

 
. تهییي کزدى ًام کاربزی ٍ رهش عباَر. فرهاش عباَر ًبایاذ     4

 کاراکتز باضذ.  6کوتز اس 
داًطیَیی را بِ عٌاَاى کلواِ    ًُکتِ: داًطیَیاى جذیذالَرٍد ضوار

 عبَر ٍ ضوارُ ضٌاسٌاهِ را بِ عٌَاى رهش عبَر خَد ٍارد ًواییذ. 

. ٍارد کزدى کذ اهٌیتی در کادر هزبَعِ ٍ سپ  کلیاک باز رٍی   5

 گشیٌِ تاییذ در اًتْای صاحِ 

 «عولیا  ثبت ًام ضوا با هَفقیت اًیام ضذ». ًوایاى ضذى 6

 

 ورود به سیستن 
کاربز پ  اس ثبت ًام در سیستن هی تَاًذ با ًاام کااربزی ٍ رهاش عباَر     

در « ٍرٍد»خَد ٍارد سیستن ضَد. جْت ٍرٍد بِ سیستن ابتاذا گشیٌاِ   

باالی صاحِ اصلی اًتخا  ًواییذ ٍ اس عزیق ًاام کااربزی ٍ رهاش عباَر     

 خَد ٍارد سیستن ضَیذ. 

 ارسال درخواست عضویت توسط کاربر 
بخاًِ  ابتذا اس عزیق ًام کاربزی ٍ رهاش عباَر خاَد    بزای عضَیت در کتا

کِ در قسوت ثبت ًام اییاد ًوَدُ ایذ  ٍارد سیستن ضَیذ. پ  اس ٍرٍد 

سیستن  گشیٌِ درخَاست عضَیت در باالی صاحِ ٍ در کٌار ًام کااربز  

هطاّذُ هی ضَد . هزاحا ارسال درٍاسات عضاَیت تَساظ کااربز باِ      

 َد: تزتیب سیز در سیستن اًیام هی ض
 
 

 
 

 ویرایش اطالعات و تغییر رهز توسط کاربر
در صَرتیکِ بخَاّیذ اعالعا  کاربزی ٍ یا رهش عبَر خاَد را  

ٍیزایص کٌیذ. با ًام کاربزی ٍ رهش عباَر خاَد ٍارد سیساتن    

ضذُ ٍ بز رٍی ًام در بااالی صااحِ اصالی سیساتن کلیاک      

کٌیذ. در ایي صَر  فزم ٍیزایص اعالعا  کاربز بااس خَاّاذ   

در ضذ. پا  اس اعواال تیییازا  السم  کاذ اهٌیتای را در کاا      

 هزبَعِ ٍارد ًوَدُ ٍ بز رٍی گشیٌِ تائیذ کلیک کٌیذ. 

فرآینذ درخواست عضویت در کتابخانه 

دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

حیذریه

 

 

 

 ورود به صفحه وب سایت کتابخانه مرکسی تربت حیذریه
www.thums.ac.ir 

 نرم افسار کتابخانه
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