
اا اا ا ازت ت تخا ا اا ا ت تخا ا اارتزاکتنا اانا اارتزاکتنادا کتاتخانت تخازت ا

  طالعختا جمخلیا رنخر ا رکخزختانار خنع

کتاتتانهتمتتان ت نننزتانکتت ن ننن نننزتتانکتت ننن ن تت تتان ننن

 ا ن ن نهتتلتتان ننن ت ت تتاتان ن

تش ثِ کتبثذاس ثخؾ اهبًت     دس صَست ًیبص ثِ اطالػبت ثیؾ      

 .هشاجؼِ ًوبییذ

ػبػت کبس کتبثخبًِ هشکضی ٍ هشکض اػٌبد داًـگبُ اص سٍص            

اػت ٍ    033:7الی    03:7ؿٌجِ تب چْبسؿٌجِ اص ػبػت        

ّشگًَِ تغییش دس آى، دس تبثلَ اػالًبت ٍ اخجبس کتبثخبًِ              

 . اػالم خَاّذ ؿذ

ًاهِ ّوکاری بیي داًشگاُ گلستاى  تفاّنثش اػبع 

، اص آرس هابُ ػاب            ٍ هؤسسِ فرٌّگی هیرداهاد

، داًـجَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوای داًـاگابُ      :0:3

تَاًٌذ اص خذهبت آى هؤػؼِ ٍ کتبثاخابًاِ    گلؼتبى هی

 3صیش اػتفبدُ ًوبیٌذ ػوَهی هیشداهبد ثب ؿشایط

 تخفیف حق ػضَیت؛ -

اػتفبدُ اص قفؼِ ثبص ثشای اػضبی هحاتاشم ّایاأت         -

 ػلوی؛

اص ؿشایط کتبثخابًاِ    تشػٌَاى ثیؾ 3اهبًت تب ػقف   -

 .ػوَهی هیشداهبد ثشای اػضبی ّیأت ػلوی
    

هذیشیت کتبثخبًِ اص اًتقبدّب ٍ پیـٌْبدّبی ؿوب اػتقجب          

ثذیي هٌظَس، خَاّـوٌذ اػت ّشگًَِ اًتقبد یب        .  ًوبیذهی

 ir.ac.gu@unilibپیـٌْبد خَد سا ثِ آدسع سایبًبهِ          

 »اًتقبدّب ٍ پیـٌْبدّب  «اسػب  ًوبییذ ٍ هَضَع پیبم سا         

 .دسج ًوبییذ

 -ثلَاس ؿْیذ هفتح     -گشگبى:  آدرس هؤسسِ هیرداهاد  

 هؤػؼِ فشٌّگی هیشداهبد

 

َ ً گ ی   یااب فاتاي   آ ى   ا ػ ت »  »ً ی و ی   ا ص   د ا ً ؾ   د س   چ گ 

 (ف)پ ی ب ه ج ش   ا کاش م   

 نامه کتابخانهچنذ نکته مهم از آئین

تَاًیذ ًبهِ کتبثخبًِ هی  ثب هطبلؼِ دقیق هتي کبهل آییي     

اص اهکبًبت کتبثخبًِ ثْتش اػتفبدُ ًوبییذ ٍ اص ثشٍص ثشخی          

 . هـکالت جلَگیشی ًوبییذ

ًبهِ ؿَد جْت آگبّی کبهل اص هقشسات، آییي      تَصیِ هی 

 سایت کتابخاًِ ٍ هرکز ًشر     ٍبکتبثخبًِ سا کِ دس      

ِ    داًـگبُ ٍ دس     قشاس   تابلَی اعالًات ٍ اخبار کتابخاً

 .داسد، هطبلؼِ ًوبییذ

 3اهبًت کتبة ثشای ّش داًـجَ تب هقطغ کبسؿٌبػی، .  0

سٍص ٍ ثاشای داًـاجاَیابى            03ػٌَاى کتبة ثِ هذت 

 . سٍص اػت 7:ػٌَاى ثِ هذت  0تحصیالت تکویلی 

با ارائِ کارت داًشجَیی         فقطاهبًت کتبة       .2

ثذٍى دس دػت داؿتي کبست         .  ثبؿذپزیش هی  اهکبى

 .پزیش ًیؼتداًـجَیی،  خذهبت اهبًت کتبة اهکبى

ّبی اهبًت  دس صَست تأخیش دس ثبصگشداًذى کتبة        . :

سیب    2777ؿذُ ثِ اصای ّش سٍص تأخیش هجلغ            گشفتِ

 .جشیوِ دیشکشد هحبػجِ خَاّذ ؿذ

دس پبیبى ّش ًیوؼب  تحصیلی، دٍ تي اص داًـجَیبًی         . 4

 جایزُسا اهبًت گشفتِ ثبؿٌذ ثب       تریي کتاب   بیشکِ  

 .ؿًَذًقذی تـَیق هی
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کتبثخبًِ هشکضی ٍ هشکض اػٌبد، ٍسٍد ؿوب سا ثاِ داًـاگابُ          

گَیذ ٍ آهبدُ اسائِ خذهبت کتابثاذاسی،   آهذ هیگلؼتبى خَؽ

. ثبؿذسػبًی ٍ پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی اطالػبتی ؿوب هیاطالع

اهیذ اػت اطالػبت اجوبلی ریل ثشای اػتفبدُ ثْیٌِ ؿوب اص   

 .اهکبًبت ٍ خذهبت کتبثخبًِ هفیذ ٍاقغ ؿَد

دس کتبثخبًِ    عضَیتهٌذی اص خذهبت،    ثشای ثْشُ   :گام اول 

 .ضشٍسی اػت

 :مذارک الزم جهت عضویت

 اسائِ کبست داًـجَیی

 تکویل فشم ػضَیت

 ّبی کتبثخبًِآؿٌبیی ثب ثخؾ3 گام دوم

هخضى اصلی کتبثخبًِ ثِ صَست     3  بخش مخسن و امانت   .  الف

ؿَد ٍ هشاجؼبى اجبصُ ٍسٍد ثِ هخضى          قفؼِ ثؼتِ اداسُ هی    

 .ّب سا ًذاسًذقفؼِ

هٌبثغ 3  های پژوهشی ها و طرح  نامهبخش مرجع، پایان  .  ب

ِ   الوؼبسفّب، دایشُ   ًبهِهشجغ ؿبهل ٍاطُ       ّب،  ّب، داًـٌبه

ِ اطلغ چٌیي ّب، ساٌّوبّب ٍ هبًٌذ آى ٍ ّن          ّب، صًذگیٌبه

ّبی پظٍّـی اػضبی هحتشم ّیأت ػلوی ٍ                           طشح

 زا جعا ن ا زی
ّبی داًـجَیبى تحصیالت تکویلی دس ایي ثخؾ           ًبهِپبیبى

ُ هٌبثغ ایي ثخؾ ثِ ّیچ ٍجِ       .  ؿًَذًگْذاسی هی   اهاًت داد

 .ٍ تٌْب دس ػبلي هطبلؼِ قبثل اػتفبدُ ّؼتٌذ شًَذًوی

ٍجَی هٌبثغ هَجَد دس کتبثخبًِ      ثشای جؼت 3 وجوجست. ج

 .ای کتبثخبًِ هشاجؼِ ًوبییذتَاًیذ ثِ فْشػت سایبًِداًـگبُ هی

ػبیت کتبثخبًِ ٍ هشکض ًـش داًـگبُ،        تَاًیذ ثِ ٍة   ؿوب هی 

یب ثِ آدسع                لیٌک جستجَ ٍ توذیذ هٌابع              

htt p : / / l i b . g u . a c . i r راٌّوای    .  هشاجؼِ ًوبییذ     

( راٌّواّا  لیٌک)ػبیت کتبثخبًِ   دس ٍة ٍجَی هٌابع   جست

 . قشاس داسد

ِ    3  ایاستفاده از فهرست رایانه      -  ای یب  دس صَستی کِ کلو

چٌذ کلوِ اص ػٌَاى اثش، یب ًبم کبهل ًَیؼٌذُ ٍ یب هَضَع                 

             ِ تَاًیذ ای هی کتبة سا ثذاًیذ ثب هشاجؼِ ثِ فْشػت سایبً

ؿوبسُ ساٌّوب یب   .  ٍجَ ًوبییذ هـخصبت کبهل کتبة سا جؼت     

( کتبثذاس)کذ ثبصیبثی کتبة سا یبدداؿت کٌیذ ٍ ثِ هؼئَ                

 .ثخؾ اهبًت تحَیل دّیذ

توبهی داًـجَیبى ٍ اػضبی هحتشم      :  های اطالعاتی پایگاه.  د

تَاًٌذ ثشای دػتشػی ثِ هتي کبهل       ّیأت ػلوی داًـگبُ هی   

ّب هقبالت ًـشیبت کـَس ٍ هتي کبهل هقبالت ػلوی کٌفشاًغ         

ُ     ٍ ّوبیؾ  ایشاى ٍ ػیَیلیکب    ّبی هگ ّبی کـَس ثِ پبیگب

چٌیي اػضبی هحتشم ّیأت ػلوی ٍ           ّن.  هشاجؼِ ًوبیٌذ  

داًـجَیبى تحصیالت تکویلی ثب ػضَیت دس ػبهبًِ کتبثخبًِ         

تَاًٌذ ثِ هقبالت الکتشًٍیکی توبم هتي         دیجیتب  گیگب هی   

کتبثخبًِ هشکضی اهکبى دػتشػی ثِ       .  التیي دػتشػی یبثٌذ   

پبیگبُ هجالت ًَس، کتبثخبًِ دیجیتب  ًَس ٍ هجوَػِ                         

ساٌّوبی دػتشػی ٍ   .  افضاسّبی ًَس سا ًیض فشاّن کشدُ اػت      ًشم

   ُ ػبیت کتبثخبًِ هشکضی داًـگبُ      ّب دس ٍة   اػتفبدُ اص پبیگب

 .ٍجَد داسد
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          ُ ّبی داًـجَیبى تحصیالت تکویلی ثشای اػتفبدُ اص پبیگب

 .سا تکویل ًوبیٌذفرم تعْذًاهِ اطالػبتی الصم اػت 

اص :  سایت کتابخانه مرکسی و مرکس اسناد دانشگاه        وب.  ه

، کتبثخبًِ ٍ هشکض ًـش داًـگبُ، ثشای         0:33ثْوي هبُ ػب      

ُ   (  آًالیي)اسائِ خذهبت ثشخط       ػبیت      اًذاصی ٍة اقذام ثِ سا

http://library.gu.ac.ir      ػبیت داًـگبُ  دس ثؼتش ٍة

ػبیت تَاًٌذ اص اهکبًبت هختلف ٍة        ػالقوٌذاى هی  .  ًوَد

جؼتجَ ٍ توذیذ    3  کتبثخبًِ اػتفبدُ ًوبیٌذ کِ ػجبستٌذ اص        

ّبی اطالػبتی؛ کتت الکتشًٍیکی؛ هٌبثغ دػتشػی      هٌبثغ؛ پبیگبُ 

ُ ًبهِآصاد؛ پبیبى  ّبی ثشتش جْبى؛ پبیگبُ اػتٌبدی       ّبی داًـگب

ًبهِ ٍ هقشسات کتبثخبًِ ٍ هشکض ًـش؛        ػلَم جْبى اػالم؛ آییي   

ّب؛ پیًَذّب ٍ هٌبثغ هفیذ؛ هَتَسّبی     ساٌّوبّبی آهَصؿی ٍ فشم

 . ّبجؼتجَی ػلوی؛ اخجبس ٍ اطالػیِ


