بِ ًام ایسد یکتا
آشٌایی با خذهات ٍ فعالیتْای بخشّای کتابخاًِ هرکسی

کتابخاًههِ هرک ه ب بهها 135047جلههذ کتههار یاو ه ٍ20994کتههار گًیلی ه گی رخ ه بخ ه ّههاب یخههر بههِ
گػضاب هحترم خَد گوگئهِ خهذهام هه ًواخهذ ّوچٌهیي کتابخاًهِ ّهاب دگًهههذُ ّهاب هؼوهاوب ٍ یْر هایب ػلهَم
گً ههاً ٍ گجتوههاػ

ػلههَم ٍ ح ی هام گ ههیه ًی ه دو کٌههاو کتابخاًههِ هرک ه ب

ه قههَگًیي خه ههاى بههِ گػضههاب

کتابخاًِ خذهام دگوًذ
http://azarsa.ikiu.ac.ir

آدرس ًرم افسار کتابخاًِ:

بخش اهاًت
 گهاًت کتار بِ واه گػضاب کتابخاًِ
هقطع تحصیلی

تعذاد اهاًت کتاب

هذت اهاًت

تعذاد توذیذ کتاب*

 4کتار

 44وٍی

 3باو ّر کتار

 6کتار

 82وٍی

 3باو ّر کتار

 41کتار

 82وٍی

 3باو ّر کتار

کاویٌا
کاویٌا

جذٍل یخر:

گویذ

دکترب

*چٌاًچِ کتاب ویوٍ یذُ بایذ گههاى وذخذ کتار ٍجَد ًذگود ٍ باخذ کتار بِ کتابخاًِ بای گردد
 وگٌّواخ گًتخار ٍ بایخاب کتارّاب هَود ًیای گػضاب کتابخاًِ
 خذهام گهاًت وذخذ ٍ ویوٍ کتار
 گػضاب هحترم با گ تفادُ گی ًرم گی گو کتابخاًِ ه َگًٌذ گی هٌ ل ج تجَب کتار وذخذ کتار ٍ کتابْاب گهاًت
خَد وگ ههاّذُ ًواخٌذ
 یواوُ واس برگب وذخذ کتار33014455 :
 برگب گ تفادُ گی ًرم گی گو کتابخاًِ ٍ ٍوٍد بِ کتابخاًِ یخص خَد ًام کاوبرب ٍ وه ػ َو یواوُ دگًهجَخ
دگًهجَخاى گ ت
الیم بِ خادآٍوب گ ت واه دگًهجَخاى جذخذ دو کتابخاًِ ػضَ ّ تٌذ ٍ ًیای بِ ث ت ًام دو کتابخاًِ ًذگوًذ

بخش هرجع
 گوگئِ خذهام کتار ّاب هرجغ کِ یاهل :دگخرُ گلوؼاوف ّا الٌاهِ د تٌاهِ ّا یًذگ ًاهِ ّا
گ لس ّا گ تاًذگودّا کتار ّاب ًفیس ٍ کویار ٍ گ ت
 خذهام پرخٌت ٍ گ هي گی برخ صفحام کتارّاب هَجَد دو بخ

هرجغ برگب گػضا کتابخاًِ

 وگٌّواخ برگب بایخاب هٌابغ هَود ًیای خَد گی بیي کتار ّاب هرجغ
 بخ

هرجغ بِ صَوم ًظام قف ِ بای گدگوُ ه یَد ٍ هٌابغ آى گهاًت دگدُ ًو یًَذ

 یواوُ واس33014432 :

بخش ًشریات ٍ پایاىًاهِ
 گخي بخ

یاهل آوییَ پاخاىًاهِّاب دگًهجَخاى ه ا غ حصییم هویل ٍ ًهرخام یاو

 برگب گ تفادُ گی هتي پاخاى ًاهِّا با هرگجؼِ بِ گخي بخ

ٍ خاوج گ ت

ٍ ج تجَ گی رخ وگخاًِ ه َگًیذ پاخاىًاهِّاب

دگًهجَخاى وگ بِ صَوم گلهترًٍیه ههاّذُ ًواخیذ
 هجیم آوییَب دو حَیُ هَضَػ
 هتي ه االم گلهترًٍیه یاو
گ یػا

واه ویتِّاب آهَیی دگًهیاُ گ ت

هَود ًیای وگ ه َگى گی رخ وگخاًِّاب هَجَد دو گخي بخ

گی ِ باًک

یخر بایخاب ٍ دگًلَد ًواخیذ
https://civilica.com
https://www.noormags.ir
https://www.magiran.com

َجِ :دو یرگخط کرًٍا دٍ باًک گ یػا

یخر گی رخ ػضَخت ٍ گخویل دگًهیاّ دو هٌ ل ًی قابل د تر

گ ت

https://www.magiran.com
https://civilica.com
 یواوُ واس 33014443:

بخش هجوَعِ سازی ٍ فرآّن آٍری
گخههي بخ ه

گًتخههار ٍ خرخههذ کتههارّههاب هههَود ًیههای دگًهههجَخاى ٍ گػضههاب کتابخاًههِ وگ برػْههذُ دگود چٌاًچههِ

کتار هَود ًیای خَد دو ّیچ خهک گی کتابخاًهِ ّهاب دگًههیاُ هَجهَد ً ایهذ هه

َگًیهذ بها هرگجؼهِ بهِ گخهي بخه

دوخَگ ت خرخذ کتار وگ گوگئِ دّیذ ا پس گی اهیي گػت او ْیِ گردد
یواوُ واس33014404 :

بخش اطالع رساًی ٍ تاهیي هذرک
 گًتخار ٍ برو


باًکّاب گ یػا

هَود ًیای گػضاب کتابخاًِ

ْیِ ه االم ٍ کتارّاب گلهترًٍیه (خاوج )

گػت او ٍ بَدجِ کتابخاًِ

دوخَگ ت گػضا کتابخاًِ گی رخ پر

کتابذگو دو

ًرمگی گو کتابخاًِ ٍ گو ال بِ گخویل دوخَگ ت کٌٌذُ
 وگٌّواخ جْت گ تفادُ گی باًکّاب گ یػا

کتابخاًِ( دو بخ

ًهرخام آدوس باًهْاب گ یػا

رکر یذُ

گ ت)
 وگٌّواخ گی ًرم گی گو کتابخاًِ( آرو ا)
 وگٌّواخ گ تفادُ گی اهاًِ گٌج (گخرگًذگک)
 وگٌّواخ برگب ث ت پاخاى ًاهِ دو اهاًِ گخرگًذگک


واوُ واس33014445 :

برخی ساهاًِّای ًرم افساری هَرد ًیاز داًشجَیاى:
ثبت پایاى ًاهِ در ایراًذاک

https://sabt.irandoc.ac.ir

جستجَی پایاى ًاهِ داًشجَیاى داًشگاُ ّای هختلف

https://ganj.irandoc.ac.ir

ساهاًِ ّواًٌذجَیی پایاى ًاهِ ٍ هقالِ

https://tik.irandoc.ac.ir

کتابخاًِ هلی ایراى

http://www.nlai.ir

ساهاًِ ًشریات ایراى

https://sana.nlai.ir

هقررات کتابخاًِ:
ق َل ه روگم کتابخاًِ برگب ػضَ یذى ٍ ذگٍم آى ضرٍوب گ ت بخه گی ه روگم بِ یرح رخل ه بایذ:
هخ ى کتب گهاًت بِ صَوم ًیوِ بهای گدگوُ هه یهَد بهِ گخهي هؼٌه کهِ ی هط گ ها یذ هحتهرم ٍ بؼضها دگًههجَخاى
ه ا غ حصییم هویل ه َگًٌذ ٍگود هخ ى کتابخاًِ یًَذ اخر گػضا گجایُ ٍوٍد بِ هخ ى وگ ًذگوًذ
بخ هرجغ ٍ ًهرخام گدٍگوب بِ صه َوم قف هِ بهای گدگوُ هه یهَد خؼٌه گػضها هه َگًٌهذ ه هت یوا قف هِ ّها وگ
هههَود بایدخههذ قههرگو دگدُ ٍ هٌههابغ دلخههَگُ وگ دو ّوههاى بخ ه هههَود ه الؼههِ قههرگو دٌّههذ هٌههابغ هرجههغ ٍ ًهههرخام
گدٍگوب بِ گهاًت دگدُ ًو یًَذ

ساعت کار بخشّای کتابخاًِ هرکسی
ساعت کار

ساعت کار

(شش هاُ اٍل

(شش هاُ دٍم

سال)

سال)
 2گل 48
 43گل 46:45

بخش ّا

رٍزّای ّفتِ

بخ ّاب گهاًت هرجغ

یٌ ِ ا چْاویٌ ِ

 2گل 43
 44گل 46:45

یٌ ِ ا چْاویٌ ِ

 2گل 43
 44گل 46:45

 2گل 48
 43گل 46:45

یٌ ِ ا چْاویٌ ِ

 2گل 43
 44گل 45:45

 2گل 48
 43گل 45:45

یٌ ِ ا چْاویٌ ِ

 2گل 43
 44گل 45:31

 2گل 48
 43گل 45:31

یٌ ِ ا چْاویٌ ِ

 2گل 42:45

 2گل 42:45

بخ

بخ

گ یع و اً

ًهرخام ٍ پاخاىًاهِ

بخ هجوَػِ ایب ٍ یرگّن
آٍوب  -بخ یْر ت ًَخ
الي ّاب ه الؼِ

پٌجهٌ ِ

 2گل 45:45

 2گل

45:45

کتابخاًِ هرکسی

