وظایف
 ارائِ خذهبت بِ هزاجعِ کٌٌذُ گبى بخص ضٌبسبیی ٍ تْیِ هجالت ّستِ گزٍّْبی آهَسضی آهبدُ سبسی هجالت جْت ارسبل بِ صحبفی ضٌبسبیی ٍ تکویل ضوبرُ ّبی کسزی ًطزیبت ّوکبری بب بخص سفبرضبت در ارسیببی ًطزیبت ٍپبیگبّْبی اطالعبتی
 تْیِ راٌّوب ،بزٍضَر ٍ بستِ ّبی آهَسضی بزگشاری تَرّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسضی ضلف خَاًی ٍ ٍجیي ًطزیبت آهَسش کبرٍرساى -تْیِ گشارش سبالًِ

 تهیه کپی ،عکس و اسکن از صفحات نشریات -تهیه لیست مجالت پیشنهاد شده توسط مراجعین

بخ نش
ش ریات مرکز اطالع رسانی و

 -آگاهی رسانی جاری

 -ارائه خدمات به طرح امین

کتابخاهن مرکزی دااگشنه فردوسی مشهذ

ساعت کاری
ّوِ رٍسُ بِ جش پٌج ضٌبِ ّب اس سبعت ; =.6تب 6:

همکاران
 فزساًِ فزجبهی(هسئَل بخص ًطزیبت) تلفي تمومب @;9>>6<;8ایویل@farjami@um.ac.ir

 فزیبب ضگفتِ(کبرضمٌمبتوب

@ 9>>6<;86ایویل@shegofteh@um.ac.ir

 فبطوِ ریبحیتوب

بمخمص ًطمزیمبت ) تملمفمي

(کبرضٌب

ارضذ بخص ًطزیبت)

تلمفمي

@? 9>>6<;9ایویل@ friahi@um.ac.ir

خدمات و فعالیتهای بخش
هطْذ هیذاى آسادی پزدیس داًطگبُ فزدٍسی ،هیذاى علَم

 ًطزیبت در هحل کتببخبًِ لببل استفبدُ هی ببضٌذ ٍبِ اهبًت دادُ ًوی ضًَذ.
 جستجَی همبالت اس پبیگبّْبی اطالعبتی -کوک  ،راٌّوبیی ٍ آهَسش هزاجعیي

هزکش اطالع رسبًی ٍ کتببخبًِ هزکشی
صٌذٍق پستی@ ?6=9;-996
http://library.um.ac.ir
http://telegram.me/fum library

<?69

ایي هٌببع در سهیٌِ ّبی هختلف علَم پبیِ ،علَم ریمبضمی،
ًطزیبت ادٍاری اس رٍسآهذتزیي ابشارّبی اطالع رسبًی ٍ

علَم اًسبًی ،الْیبت ،هٌْذسی ،کطبٍرسی ،هٌببع طبیمعمی،

رضذ داًص در جْبى بِ ضوبر هی آیذ ٍ حجن کثیمزی اس

داهپشضکی ،تزبیت بذًی ٍ ...در فضبی  >8:هتز هزبع لمزار

آخزیي اطالعبت ٍ اخببر رٍس را هٌتمل هی کٌٌذ .لذا تْیِ ٍ

گزفتِ است.

ًگْذاری ایي هٌببع اس ضزٍریبت هزکش اطالع رسمبًمی ٍ
کتببخبًِ هزکشی داًطگبُ بِ ضوبر هی رٍد.

بخص ًطزیبت ضبهل دٍ لسوت است@
نشریات فارسی و نشریات خارجی

بخش نشریات کتابخانه مرکزی

در بخص ًطزیبت خبرجی(جبری -آرضیَ) ،بب تَجمِ بمِ
سیبست کتببخبًِ هبٌی بز خزیذ الکتزًٍیکی ًطزیبت جبری
(=66عٌَاى) ًطزیِ بِ صَرت الکتزًٍیکی ٍ ; 9عٌَاى بمِ
صَرت چبپی اّذایی تْیِ هی گزدد.
 69:6عٌَاى ًطزیِ گذضتِ ًگز (اًگلیسی-آلوبًی -فزاًسمِ
ٍ عزبی) ًیش در ایي بخص ٍجَد دارد..
پَضص سهبًی ًطزیبت خبرجی اس سبل  6?96تب بمِ حمبل

بخص ًطزیبت هزکش اطالع رسبًی ٍ کتببخبًمِ همزکمشی

هی ببضذ.

داًطگبُ بب ًگْذاری ٍ ارائِ خذهبت هزبَط بِ ًطمزیمبت
یکی اس بخطْبی فعبل ٍ پَیبی هزکش اطالع رسبًی بِ ضوبر

دستزسی بِ هتي کبهل ٍ چکیذُ همبالت هجالت التیمي ٍ

هی رٍد .ایي بخص تَاًستِ است بب جوع آٍری هجلِ ّبی

فبرسی ًیش اس طزیك پبیگبّْبی اطالعبتی خزیذاری ضمذُ

جبری ٍ گذضتِ ًگز هجوَعِ ًسبتب غٌی فزاّن سمبسد بمِ

هیسز هی ببضذ.

گًَِ ای کِ ًیبسّبی پژٍّطی هزاجعبى را تبهیي ًوبیمذ ٍ
ضبهل@ ًطزیبت ٍ خبزًبهِ ّبی فبرسی ،اًگلیسی ،فزاًسِ ،

در بخص ًطزیبت فبرسی(جبری -آرضیَ) <66 ،عمٌمَاى

آلوبًی ٍ عزبی هی ببضذ.

ًطزیِ فبرسی جبری ٍ  66;6عٌَاى ًطزیِ گذضتِ ًگز ٍجَد

* در بْوي هبُ  69?6هجوَعِ ًطزیبت ; 6کمتمببمخمبًمِ

داردّ .وچٌیي تعذاد  =8عٌَاى ًطزیِ لذیوی همزبمَط بمِ

داًطکذُ ای ٍ پژٍ ّطگذُ ای بِ ایي هزکش هٌتمل گزدیذ.

سبلْبی  68?6تب  69;6بِ صَرت جذاگبًِ در ایي بمخمص
لزار دارد.

