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بخش مرجع

چگونه کتابهاي مربوط به موضوع خود را بيابم؟
مجموعه کتابهاي کتابخانه (فارسی و غیرفارسی) در قفسه بر اساس (نظام رده بندي پزشکي )NLM
چیده و مرتب شده اند .کتابها در رشته های مختلف علوم پایه و بالینی پزشکی گردآوری و سازماندهي
مي شوند.
شما می توانید با مراجعه حضوری به کتابخانه از کتابدار کمک بگیرید و کتاب مورد نظر خود را بیابید و هم
به وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید و بر روی لینک جستجو در منابع کتابخانه کلیک کنید
و جستجوی خود را آغاز نمایید.
چگونه مي توانم عناوين پايان نامه هاي دانشگاه در رشته هاي مختلف را جستجو نمايم؟
پايان نامه ها در بخش مجزايي از کتابخانه نگهداري مي شوند .مشخصات کلیه پاياننامههای موجود در
کتابخانه نیز از طريق نرم افزار جستجوي منابع کتابخانه ها در دسترس هستند.جهت جستجو در نرم افزار
از راهنمایی کتابدار و فایل راهنمای موجود در پرتال استفاده نمایید.
چگونه مي توانم نسخه فيزیکی پاياننامه را مطالعه نمايم؟
نسخه فیزیکی پاياننامه را صرفا در محل سالن مطالعه كتابخانه مي توانید دراختیار داشته و قابل امانت
نیست .چون پايان نامه نسخه منحصر به فرد از نتیجه تحقیق فارغ التحصیل مي باشد.
ایام فعاليت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
شنبه تا چهارشنبه  0088الی 54041
چگونه مي توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
بنا به ماهیت کتابخانه مرکزی (انجام فعالیتهای ستادی ) عضویت ندارد.
آيا مي توانم فتوکپي از مجالت کتابخانه تهيه کنم؟
بله ،کاربران دانشگاه با ارائه کارت شناسايي و تکمیل فرم مخصوص مي توانند از مجله مورد نظر خود با
توجه به مقررات هر كتابخانه فتوکپي تهیه کنند.
مجالت جاري در کدام بخش کتابخانه هستند؟
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مجالت جاري (صحافي نشده) در بخش نشريات ادواري قرار دارند که به ترتیب الفباي عنوان مجله چیده
شده اند .ضمنا مي توانید با جستجو در “ پايگاه اطالعاتي مجالت التین کتابخانه هاي دانشگاه “ از عناوين
مجالت جاري آگاه شويد .از کتابدار بخش نشريات کمک بگیريد.
برای دریافت پایان نامه  ،کتاب و نشریه چه اطالعاتی را به کتابدار بدهم؟
پس از جستجو در نرم افزار کتابخانه برای دریافت نسخه فیزیکی پایان نامه و کتاب و نشریه باید شماره
مدرک (پایان نامه )  ،شماره رده (کتاب) و شماره راهنما نشریه را به کتابدار مربوطه ارائه و مدرک مورد
نظر را دریافت نمایید.

