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ادٍاری اس رٍسآهذتزیي ابشارّبی اطالع رسبًی ٍ    ًطزیبت

رضذ داًص در جْبى بِ ضوبر هی آیذ  ٍ حجن کثیمزی اس    

آخزیي اطالعبت ٍ اخببر رٍس را هٌتمل هی کٌٌذ. لذا تْیِ ٍ  

ًگْذاری  ایي هٌببع اس ضزٍریبت هزکش اطالع رسمبًمی ٍ     

 کتببخبًِ هزکشی داًطگبُ بِ ضوبر هی رٍد.

 بخش  نشریات کتابخانه مرکزی

 

بخص  ًطزیبت هزکش اطالع رسبًی ٍ کتببخبًمِ همزکمشی      

داًطگبُ بب ًگْذاری ٍ ارائِ خذهبت هزبَط بِ ًطمزیمبت     

یکی اس بخطْبی فعبل ٍ پَیبی هزکش اطالع رسبًی بِ ضوبر 

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

جبری ٍ گذضتِ ًگز هجوَعِ ًسبتب غٌی فزاّن سمبسد بمِ     

گًَِ ای کِ ًیبسّبی پژٍّطی هزاجعبى را تبهیي ًوبیمذ ٍ    

ًطزیبت ٍ خبزًبهِ ّبی فبرسی، اًگلیسی، فزاًسِ ،  ضبهل@  

 آلوبًی ٍ عزبی هی ببضذ.

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

 داًطکذُ ای ٍ پژٍ ّطگذُ ای بِ ایي هزکش هٌتمل گزدیذ.  

 

ایي هٌببع در سهیٌِ ّبی هختلف علَم پبیِ، علَم ریمبضمی،     

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

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

 گزفتِ است.

 بخص ًطزیبت ضبهل دٍ لسوت است@ 

 نشریات فارسی و نشریات خارجی

 

 

 

 

 

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

عٌَاى ًطزیِ گذضتِ ًگز ٍجَد  6;66ًطزیِ فبرسی جبری ٍ

عٌَاى ًطزیِ لذیوی همزبمَط بمِ         8=دارد. ّوچٌیي تعذاد 

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

 لزار دارد.

 

آرضیَ(، بب تَجمِ بمِ      -در بخص ًطزیبت خبرجی)جبری 

سیبست کتببخبًِ هبٌی بز خزیذ الکتزًٍیکی ًطزیبت جبری     

عٌَاى بمِ     ;9عٌَاى( ًطزیِ بِ صَرت الکتزًٍیکی ٍ  =66)

 صَرت چبپی اّذایی تْیِ هی گزدد.

فزاًسمِ   -آلوبًی-عٌَاى ًطزیِ گذضتِ ًگز )اًگلیسی  69:6 

 ٍ عزبی( ًیش در ایي بخص ٍجَد دارد..  

تب بمِ حمبل           96?6پَضص سهبًی ًطزیبت خبرجی اس سبل 

 هی ببضذ.

دستزسی بِ هتي کبهل ٍ چکیذُ همبالت هجالت التیمي ٍ     

فبرسی  ًیش اس طزیك پبیگبّْبی اطالعبتی خزیذاری ضمذُ       

 .هیسز هی ببضذ

 

 


