
 کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
 

 راهنمای رزرو کتاب از طریق رپاتبل کتابخاهن

 

  



 کاربر گرامی لطفا  

 یکی از مرورگرهای کروم یا فایر فاکس را باز کنید .1

 lib.iums.ac.ir    آدرس مقابل را تایپ نمائید: URLدر فیلد  .2

و از میان زیر بخش  بخش ورودپس از باز شدن صفحه مورد نظر، از بین بخش های موجود در بالای صفحه،  .3

 کلیک نمائید. ورود کاربرهای آن بر روی گزینه 

 

 

  



 دو فیلد خالی )نام کاربری و کلمه عبور( مشاهده میکنید.در صفحه ای که برای شما باز می شود  .4

و یا چنانچه دارای شماره پرسنلی میباشید، شماره پرسنلی و در فیلد پائینی کد در فیلد اول شماره دانشجویی  .5

در صورت داشتن تابعیت غیر ایرانی از فیلد و  .ملی خود را وارد نموده و سپس روی گزینه ورود کلیک نمائید

 اول شماره دانشجویی و فیلد پایینی شماره شناسایی می باشد.

اکنون وارد صفحه پروفایل خود شده اید. در بخش جستجوی مدرک نام مدرک مورد نظر خود را تایپ کنید و  .6

  و مامایی را انتخاب نمائید و دکمه جستجو را  کلیک نمائید.در لیست مراکز نام دانشکده پرستاری 

 

 



 ز لیست مدارک مدرک مورد نظر خود را  انتخاب نمائید.ا .7

 

شما می بایست در نوار سمت چپ  باز میشود اطلاعات کامل مدرک قابل مشاهده می باشد. در صفحه ای که .8

 رزرو را کلیک نمائید. لینک درخواستصفحه 

 



بایست کتابخانه  شده لیست کتابخانه هایی که آن مدرک را موجود دارند دیده می شود که میدر صفحه باز  .9

 .و دکمه جستجو را بزنید مورد نظر خود را انتخاب نمائید

 

بینید که با زدن تیک هر کدام از نسخه ها به مرحله  حال تعداد نسخه های موجود را در کتابخانه مورد نظر می .11

 بعد هدایت می شوید.

 



روزه  3باز دیگر عنوان کتاب به همراه بازه زمانی رزرو برای شما نمایش داده میشود. این باز در این صفحه  .11

 تعریف شده است که باز زدن دکمه تایید، کتاب برای شما رزرو خواهد شد.

 

ه تابخانه مراجعب رزرو شده به کتوانید برای دریافت کتا گفتنی است که شما تنها در مدت زمان تعریف شده می***

ه در قبال امانت کتاب ب مسئولیتیشود و کتابخانه هیچ  کتاب به فرد دیگری امانت داده می ، در غیر اینصورتییدنما

 شما ندارد. 


