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 96)چت( سال  آنالینگوی وهای گفتپرسش یتحلیلگزارش 

 دانشگاه فردوسی مشهد کتابخانه مرکزی و رسانیاطالع مرکز 

 25/3/97محمود صدیقی                                               بخش مرجع                                                                                  

 

ی خدمت مجاز این ویژگیاست.  آن های مختلفکتابخانه و بخش بامیان کاربران  پیوسته گوهای اینترنتی پل ارتباطیوگفت  

تابخانه به کتعاملاین  با طرح نیازهای گوناگون اطالعاتی است. با کتابخانه به منظور دائمی و تعامل راه دور و ارتباط سی همگانی ازدستر

تظارات چه انکتابخانه  ازکنندگان استفادهکه  یابددرمی سو دیگر از شود ومیآگاه ئه خدمتاار و رسانیاطالع در امرنقاط ضعف و قوت خود 

 تالش نماید. ها حرکت وکاستی جهت رفع در تا گیردآنان چه مواردی را دربرمی نظر خدمات مورد تقاضاهایی دارند و و

 در اندداشته را هابیشترین پرسش به ترتیب «امانت » و« رسانیاطالع» ،«هانامهپایان» هایبخشنشان دادکه  95گزارش سال  

 باشند.می ها دارابخش ت را نببت به سایراالؤس حداکثربخش این سه هم 96سال

 شیوه کار

چت در های پاسخ وها پرسش که آمارترتیببه این ؛تنظیم شده است افزار چت تحلیل ونرمهای چت براساس داده آمار گزارش  .1

در  اکبل قالب فایل در این آمار ید وگرد ارتباطات دانشگاه )فاوا( درخواست و اطالعات فناوری مرکز ماه از تفکیک هر به طول یک سال

ه ب آمار ،گیرددرنظرمی« پاسخ» و «پرسش» را به طور پیش فرض کتابدار وپرسشگر  عبارت هر چت افرارنرم چون. اختیار قرارگرفت

اصل » فقط و ردیدحذف گ و همچنین پاسخ کتابدارقبیل عبارات این  و ای ایجادجداگانه فایل رو این از. باشدنمیآمده دقیق دست

 . شددرنظرگرفته «پرسش

  (2و1جدول ) باشد.یک چت می جمالت معمول در و این گزارش شامل پرسش، پاسخ، تقاضا گوهای اینترنتی دروگو یا گفتوگفت  .2

ن چنیمو هی کلّ آمار یک به منظورگردآوری هاگووگفت کلّ که شاملاستافزار تنظیم شدهنرمهای براساس داده 2و 1شماره  جدول  .3

    .باشدمی 95سال مورد مشابه در مقایبه با

   که به جهت حفظ پیوستگی  اندیک عبارت چند پرسش طرح شده یا در واند به عبارات قبل و بعد خود واببته االتؤبعضی از س  .4

  .استهشدردهوآ« ادامه»ها واژه این قبیل پرسش انتهای ال درؤس همچنین تفکیک تعداد و موضوع وها جمله

 ؛اندهمحاسبه شد وبندی جداگانه دسته به طور ماه هربه تفکیک آن  زیر مربوط به هر بخش درهای پرسش  .5

 ؛دش بندیدسته(« کتابخانه)یکلّ هایپرسش» عنوان با نیبت، مربوط خاصی بخش به که یکلّ االتؤس  .6

  ؛است آمدهنام  همین زیر بنابراین شود،می مربوط آموزشی مقررات و« دانشگاه» به هاپرسش از برخی  .7

 ایمحاوره زبان و بندیجمله نظر از الؤس است صورت اصلیشده سعی «امانت» رعایت به لحاظ هاتنظیم پرسش و ضبط رد .8

 به ناب که شوندمربوط یا بیشتر کتابخانه و از بخش به دو است ممکن بندیدسته نظر از االتؤس برخی از همچنین .شودحفظ

ارائه خدمتی  وپرسشی ندارند  جمالت صورت موارد برخی از اینکه در دیگر و اندشده منظور ترمهم زیربخش اهمیت وتشخیص

  اند.گردیدهتلقی «پرسش» عبارات نیز اندکه این قبیلنموده را تقاضا
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 گوهای اینترنتیوگزارش کوتاه گفت

 95) 77با  رسانیاطالع ،الؤس (% 54/30) 131با ها نامهپایاناین میان بخش  که ازاستهطرح گردید پرسش 429تعداد  96در سال 

 کلّ تعداد نظر از همچنیناند. را به خود اختصاص داده هاالؤبیشترین س به ترتیب ( مورد16%/  78) 72بخش امانت با  و پرسش( 17%/ 

  یافته است. کاهشالؤس (%17/ 65)92 تعداد، پرسش( 521) 95سال  مقایبه با درها پرسش

 گوهای اینترنتیوگفت مفصلگزارش 

 در که باشدمی گووگفت 1045 شامل 96 سال در و مورد 1717 کتابخانه چت افزاربراساس نرم 95سال  گوها دروگفت کلّ آمار

مقایبه با تعداد  در که باشندمی نفر 467نکاربرا آمار کلّ 96سال همچنین دراست. کاهش داشتهالؤس (% 14/39) 672سال قبل مقایبه با

 ؛(2و1جدول ) است.کاهش یافتهمورد %69 /95سال  نفر در 536

پرسش به ترتیب بیشترین 72مورد و امانت با  77با  رسانیال، اطالعؤس131ها با نامهپایان ، بخش96پرسش سال 429مجموع  از

  (.5دربردارند)جدول شماره  را هاپرسش مجموع ( از16/ % 78) 72(، 17%/95، )(30%/54) درصد نظر از اند وداشته را الؤس

 95مقایسه با سال  در 96سالهای کاهش پرسش. الف

/ 65)92، 95سال در پرسش 521 بامقایبه  مورد در 429با  96سال  در هامجموع پرسش مارآ :96های سالمجموع پرسش .1

 .(6)جدول شماره باشدمی کمترالؤس (17%

 ؛استاشتهدکاهش مورد (% 57/25) 45 ،(پرسش176) 95مقایبه با سال  در الؤس131با : هانامهبخش پایان. 2

 مورد 20 ،سوال( 97) 95 سالی هامقایبه با تعداد پرسش سوال را به خود اختصاص داده است که در77  :رسانیبخش اطالع. 3

 ؛باشدمی کمتر (20/16%)

 کمتر 95به سال پرسش نببت( 54/%54)36 تعداد و استیافته کاهش الؤس 30به مورد  66 از خانه(:ی )کتابکلّهای پرسش. 4

 ؛است

 95مقایسه با سال  در 96سالهای افزایش پرسشب. 

 ؛استاختصاص داده به خود را پرسش( 9/%10)72مورد، 6 افزایش با (پرسش 521 مجموع از) الؤس 66ازبخش امانت: . 1 

 ؛دارد الؤس( 16/%13) 36مورد افزایش،  5با پرسش 31از : بخش سفارش. 2

 ؛دربردارد را (%24/17) 34 ،افزایش مورد 5 با 95 سال در الؤس 29 باآموزش:  بخش. 3

 است.رسیده مورد( % 47/36) 43به پرسش 34افزایش از مورد9با ی)دانشگاه( : کلّهای پرسش. 4

پیشنهاد گزارش نتیجه و  

کاربران  سوی ها و تقاضاها را ازاکثر پرسش ترتیب به «امانت» و« رسانیاطالع»، «هانامهپایان»های بخش ،ال قبلس مانند؛ 96سال در .1 

 .اندداشته

« ددانلو جو ووجبت»و « صعنوان و موضوع مشخّ ارسال فایل با»، «دسترسی به متن باز»شاملها نامهاالت دربخش پایانؤبیشتر س. 2

 ؛داردکید أت نامهپایان

 ؛شودشامل می که تمام خدمات این بخش را ای استگونه ، امانت و سفارش بهرسانیاطالعبخش  االت درؤع ستنوّ پراکندگی و. 3

 ؛است مطالعه متمرکز سالن کتابخانه و استفاده از کار ساعت بر بیشتر« کتابخانه»ی و ذیل کلّهایپرسش

  ؛استنشده مطرح پرسشی «سازماندهی» و« ییااهدهای مجموعه» و «نشریات» هایشخصوص بخ در .4

   ؛اندشده مطرحسوی دانشجویان خارجی  از رسدمی دانشگاه به نظر االت غیرمرتبط و مربوط به آموزش وؤس . 5

های بخش راهنماهای و «متداولهای پرسش» قبمت به دانشجویان که کندمیصمشخّ نیز بررسی این قبل، سال گزارش مانند . 6

 اند.نداشته چندانی هتوجّ مختلف

  :پیشنهاد

کتابخانه  بخش از هر« متداولهای پرسش»به قبمت  را ال تکراری، پرسشگرؤس ه باهصورت مواج محترم مبئول چت در کتابدار. 1

 ؛دجلوگیری شو نیز اتالف وقت از ودریافت  را ، پاسخ خودبا این قبمت بیشترضمن آشنایی  تا کاربر ارجاع دهد
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مت قب در را خودالؤپاسخ س چنانچه»گردد: به این مضمون درج قریب کتابخانه عبارتی روی سایت ،« آنالینی گووگفت»  درصفحه. 2

بارت گردد عتوصیه میشود. همچنین کاسته تکراریهای الؤطرح س تا به این طریق نیز از «نماییدنیافتید، چت « های متداولپرسش»

              شود؛ «لینک»  به صفحه مربوطه نیز« متداولهای پرسش»

 در و ماینداضافه ن «های متداولپرسش»قبمت را در زیر، موارد جدید مربوطه درهای بخش با مالحظه پرسش مبئولین محترم هر.  3

 ؛گرددصورت تغییرات ویرایش جدید منظور

نببت  احتماالً اند وسوی دانشجویان خارجی مطرح شده ها ازالؤسازد که این قبیل سآموزشی مشخص می های غیرمرتبط وپرسش. 4

 با ارتباط االت درؤکه ساین و هاطرح این قبیل پرسش جهت جلوگیری از یکلّبه طور .زیادی ندارند کتابخانه آشنایی وظایف به اهداف و

 «ابخانهکت»با  االت مرتبطؤطرح س بر مورد قبل یاداشتی مبنی صفحه چت روی سایت مانند توان درمی، باشد« جامع و مانع»کتابخانه 

 ؛گذاشت

ت اساعت ارائه خدم. گردد یرساناطالعقبل  روز 10 ،باشدقبیل ایام عید  قطعی از امور شامل چنانچه« ساعت کار»مواردی مانند  در. 5

تا »قید  ذکر و« آگهیپیش» انتشار با نادر شرایط در همچنین .کردتنظیم تحصیلی پایان سال شروع و با توانمی عمومی راهای بخش

 ارداد.دسترس قر را درسپس اطالعیه نهایی  رسانی نمود وآگاهی روی سایت ونه تغییرگهر قبل از روز10 ،و نظایرآن« اطالع ثانوی

 

 96سال در چت کتابخانه افزارگوها براساس نرمووگفتها ها، پاسخکاربران، پرسش کلّ تعداد – 1جدول شماره 

پرسش وپاسخ کلّ جمع گوهاوو گفتها پاسخ کلّ  گوهاوو گفتها پرسش کلّ  کاربران کلّتعداد    ماه 

 فروردین 23 40 28 68

 اردیبهشت 45 64 44 109

دادخر 34 59 35 94  

 تیر 27 32 16 48

 مرداد 37 60 30 90

 شهریور 36 45 17 62

 مهر 70 75 23 98

 آبان 38 62 28 90

 آذر 39 62 33 95

 دی 35 54 35 89

 بهمن 46 63 15 78

 اسفند 37 78 46 124

 جمع 467 632 350 1045

 

 

 

 

 

 

  

http://ask.um.ac.ir/client.php?locale=fa&group=1&url=http://c-library.um.ac.ir/&referrer
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 95سال در چت کتابخانه افزاروها براساس نرمگووگفتها پاسخ ،هاپرسش ،کاربران کلّتعداد   - 2جدول شماره 

پاسخ پرسش و کلّجمع  گوهاوو گفتها پاسخ کلّ  گوهاوو گفتها پرسش کلّ  کاربران کلّتعداد    ماه 

 فروردین 31 51 37 88

 اردیبهشت 78 150 138 288

 خرداد 33 44 28 72

 تیر 39 68 44 112

 مرداد 76 106 30 136

 شهریور 35 41 26 67

 مهر 55 99 60 159

 آبان 51 111 84 195

 آذر 57 122 72 194

 دی 45 85 34 119

 بهمن 47 105 81 186

 اسفند 44 70 31 101

 جمع 536 1052 662 1717

 

 

 

 

 96 ،95سال های و پاسخ هامقایسه فراوانی پرسش نمودار . الف
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 سالهای ماه وها براساس بخش 96در نیمه اول سال ها پرسش کلّتعداد   -3جدول شماره 

 بخش فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور جمع

 آموزش و ارتباطات 5 3 - - 4 - 12

رسانیاطالع 2 5 8 3 12 7 37  

 امانت 9 9 7 4 3 8 40

هانامهپایان 9 15 9 9 11 10 63  

 سفارش 2 6 1 - 4 2 15

 مرجع - - 3 - 1 - 4

کتابخانه() یکلّهای شپرس 4 - 1 2 5 3 15  

دانشگاه() یکلّهای پرسش 2 3 4 5 - 4 18  

                                                       204                                                                                          شش ماهه اولهای پرسشمجموع 

 

 سالهای ماه وها براساس بخش 96در نیمه دوم سالها پرسش کلّاد تعد -4 جدول شماره

 بخش مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع

 آموزش وارتباطات 10 1 4 - 2 5 22

رسانیاطالع 9 2 11 9 4 5 40  

 امانت 7 10 4 3 4 4 32

هانامهپایان 11 16 16 8 13 4 68  

 سفارش 1 2 4 4 7 3 21

 مرجع - - 2 - - - 2

کتابخانه() یکلّاالت ؤس 4 1 1 1 1 7 15  

دانشگاه() یکلّاالت ؤس 6 3 2 3 4 7 25  

225                                                                                          دوم ماهه ششهای پرسش مجموع   
 

 96نیمه اول و دوم سال ی هاپرسشمجموع  -5 جدول شماره

ددرص هاپرسش کلّجمع   دومنیمه های پرسشجمع   اولنیمه های پرسشجمع    بخش 

 آموزش وارتباطات 12 22 34 7.92

رسانیاطالع 37 40 77 17.95  

 امانت 40 32 72 16.78

هانامهپایان 63 68 131 30.54  

 سفارش 15 21 36 8.39

 مرجع 4 2 6 1.4

کتابخانه( ) یکلّهای پرسش 15 15 30 6.99  

دانشگاه() یکلّهای پرسش 18 25 43 10.02  

هاپرسشمجموع  204 225 429 %100  
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 95 یسه با سال مقا در 96سالهای پرسشتغییرات  درصد – 6 جدول شماره

96سالهای پرسش جمع افزایش کاهش درصد  بخش 95سال های پرسش جمع 

24.17+  آموزش وارتباطات 29 34 5 - 

0.162- رسانیاطالع 97 77 - 20   

10.9+  امانت 66 72 6 - 

25.57- هانامهپایان 176 131 - 45   

13.61+  سفارش 31 36 5 - 

73.72-  مرجع 22 6 - 16 

54.54- ی )کتابخانه( کلّهای پرسش 66 30 - 36   

47.62+ ی )دانشگاه(کلّهای پرسش 34 43 9 -   

65.17- هاپرسشمجموع  521 429 - 92   

. 

 

 

 (96به تفکیک هربخش )چت ی پرسش هانمودار فراوان . ب

 

  

34

77
72

131

36

6

30

43

0

20

40

60

80

100

120

140

ت
اال

سو
د 

دا
تع

(96چت )فراوانی پرسش ها به تفکیک هر بخش 

الع
اط

ی
سان

ر ت
مان

ا

ن
ایا

پ
ه 

ام
ن

ش
ار

سف

جع
مر

ه 
خان

تاب
دک

اه
شگ

ان

ش 
وز

آم



7 

  95درمقایسه با سال 96چت:ها پرسشدرصدتغییراتنمودار . ج
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مرکزی کتابخانه 96آنالین سالگویوهای گفتپرسش  

به تفکیک ماهبخش آموزش های پرسش - 1جدول شماره  

 بخش آموزش

 فروردین

 خیر؟ یا میدن حضورگواهیها کارگاه این که بینمب خواستممی داشتم الؤس آموزشیهای کارگاه مورد در 1

 میدن؟ گواهی آموزشیهای دوره فقط یا 2

 ادامه .میشه هم فردوسی دانشگاه غیر دانشجویان به مربوط گذاشتید که جدیدی دوره بدونم میخواستم 3

 ادامه ؟هبت غیر فردوسی می تونه شرکت کنه چابی مرجع منابع انواع معرفی منظور 4

 ؟هبت فردوسی دانشگاه دانشجویان به مربوط آموزشیهای دوره تمام اکلّ 5

 سوال 5مجموع 

 اردیبهشت

1 
 ور کار این باید طور چه کنم نام ثبت دانشگاه آموزشیهای دوره در میخوام اما نیبتم فردوسی دانشگاه دانشجویان از من

 ندارم هم کاربرینام چون بکنم

 .کنید نمی روز به را اموزشی اسالیدهای چرا  2

 میشه کنید برگزار هم ماه درتیر را خارجیهای ژورنال به مقاالت رسال end noteدوره 3

 سوال 3مجموع 

 تیر

 نیبتم دانشگاه هبتم بجنورد من.چرا؟ نمیشه ولی کنم دانلود میخام من رو اموزشیتونهای فیلم 1

 کنیم؟؟ وارد چی عبور رمز و کاربری نام نام ثبتبرای اینکه و رایگان؟ spss کارگاه 2

 سوال 2مجموع 

 مرداد

1 
 تکمیلی تحصیالتبرای دیگه کارگاههای یا ای حرفهنویبی مقاله زمینه در آموزشی کارگاههاس از شما بپرسم خواستم

  دارین؟ اطالعی

 ادامه .بخوانم میتوانم کجا را سخنرانیها و علمی نشبتهای متن 2

 ادامه دارید تو کتابخونه رو منظورم هبت میعل نشبتهایمتن   3

 بشنوم یا بخوانم میخواهم را متنش من ولی است موجود سایتتون در سخنرانیها و نشبتها اطالعات و عناوین 4

 سوال 4مجموع 

 مهر

 ادامه من برای نداره وجود آموزشیهای دوره نام ثبت امکان 1

 ادامه م؟کن نام ثبتها دردوره نمیتوانم من چرا 2

3 
 مدیریت با نشد انجام شما نام ثبت.دهد می را زیر خطای باشد می غیرحضوری نام ثبت بصورت هکای آموزشیهای دوره

 راهنمایی کنید نمایید حاصل تماس

 کنم؟ استفاده توانم می spss مثل دانشگاههای دوره از آیا ،نیبتم فردوسی دانشگاه دانشجوی من 4

 .است نیاز مورد دکترکاهانی یار تصمیم سیبتم به مربوط اسالیدهای 5

 . شود می برگزار مجازی صورت به endnote اسکلّدر نام ثبت آیا 6

 میکنید؟ نصب خودتون افزاررو نرم ببینم میخوام دارم endnote اسکلّ امروز 7

 دارد معتبرهم مدرک.هبت چقدر وهزینش هبت جلبه چند اکلّ.بدید توضیح بیشترspss اسکلّ مورد در لطفا 8

 رایگانه؟ (End Noteمثل) برگزارمیشه کتابخونه درکههایی دوره 9

   . کنم پیدا توانممی کجا دارم الزم رو پژوهش پیشینه و نوشتارها مرور آموزشی اسالید فایل 10

 سوال 10مجموع
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به تفکیک ماهبخش آموزش های پرسش - 2جدول شماره   

 بخش آموزش

 آبان

1 
 باید طورچ بفرمایید میشه.نیبت یادم رو دومی یادمه یکیشو.خودم نکردم ثبت جایی و نوشتم اسم اینترنتی کارگاه دوتا من

 !کردم؟ نام ثبت کدومو بدونم

 سوال 1مجموع 

 آذر

1 
baraye sbtenam che madareki lazem hast , mamnon? 

2 
bandeh daneshjoye daneshgah ferdwosi nistam... 

 کنیدراهنمایی و کمک. پذیرنیبت امکان دانلود و ندارند وجود آموزشیفیلمهای 3

 داشت؟ ازکارگاه ای جزوه توانمی آیا 4

 سوال 4مجموع 

 

به تفکیک ماه آموزش بخشهای پرسش - 3 شماره جدول  

 بخش آموزش

 بهمن

1 
 ردیگ یاج یا برگزارمیکند را دوره این فردوسی دانشگاه آیابگیرم میخواهم کتابداری مهارت ارایه با همراه آموزشی دوره یک

 ادامه بروم؟ میتوانم مشهد در

 سیبتم؟ پشت از آنالین یا شود می برگزار حضوری صورت به دوره 2

 سوال 2مجموع 

 

 بخش آموزش

 اسفند

 بفرمایید لطف شد برگزار فتاحی دکتر توسط که نامهپایان راهنمایی کارگاه فایل 1

 چکار کنم پیدانکردمرو  کارگاهها فهرست در 2

 راهنمایی کنید بود حاصلبی ولی) برای فایلها(گرفتمبارتماس چندین 3

 چکارکنم پاسخگونیبت 6531 شماره 4

5 
 44 اسکلّو کجاست؟ دقیقا مرکزی کتابخانه ؟12/8در END NOT اسکلّ.شود می تشکیل کردیم نام ثبت کهاسهاییکلّ

 ت؟هب درخودکتابخانه

 سوال 5مجموع
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 به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 1جدول شماره 

 رسانیاطالعبخش 

 فروردین

 کرد؟ دریافت رایگان مقاله مشهد فردوسی دانشگاه سایت پی ای با کا سیویلی سایت از میتوان چطور 1

 داره؟ راهی چه بگیرم، منبع چطوری Jstor پایگاه زا 2

 سوال 2مجموع 

 بهشت اردی

1 
Simulation modeling and Arenaدانلود لینک کتاب این cd راهنمایی نمیکندلطفا کار 

 ftp://storage.um.ac.ir/clib/Latin%20Books%20asli/(106538)%20Simulation%20modeling%20and%20Arena.nrgفرمایید

2 
 از صرفا را خود منابع:.میباشد ذیل شرح به خطا پیغام و. ام هشد مواجه کلّمش با مگاپیپر از نامهپایان دریافت درخصوص من

 ..ندارند doiها نامهپایان اما..کنید دریافت پاد سامانه

 الزم دارم کمکم می کنید ان اجرا موانع و عملیاتی بندی بودجه درباره مقاله موضوع ی 3

 .کنم کار چه.شود نمی دانلود میرزا ایرج باره در کتاب تا چند هند از من 4

 داده؟ انجام شرکتی چه رو مشهد فردوسی کتابخانه سایت وب طراحی بگید لطفا 5

 سوال 5مجموع 
 

به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 2جدول شماره   

 رسانیاطالعبخش 

 خرداد

 خیر؟ یا شود می ارایه سنجی علم خدمات شما کتابخونه در آیا که اینه من سوالم 1

 ادامه انجام میشه؟ تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیات اعضای مقاالت چاپ جهت معتبر مجالت تشخیص ازفبیل اتیخدم 2

 ادامه ؟.میفرمایید را بخش این محترم نام 3

 ؟تماس بگیرم بخشهای خانم از کدامیک با 4

5 

 با ارتباط مدیریت .631kb.  صفحه88.  100065کد:  1..بیارید بدست www.paperdoc.irسایت از رو زیر مقاله سه doi میشه إگه میخواستم

 .crmمشتری یا ارتباط مدیریت  .412kb.  صفحه30 108225کد:  3.کیفیت مدیریت  .278kb.  صفحه88.  107716کد:  crm.2مشتری

 .کنین کمکم

  د؟دار بیشتری امکانات چه سیمرغ به نببت کنم سوال افزارتان نرم به راجع خواستم می 

 را؟چ شده غیرفعال لینک متاسفانه ولی کنم می مراجعه مقاالت لینک به االن ولی فرستادم فردوسی دانشگاه واسه مقاله یه 94 سال 6

 کنم؟ دریافت مقاله ProQuest از چگونه 7

8 
 من .نیبتم شما دانشگاه شجویدان من البته هبتش سایت طراحی من پایانی پروژه و آخرم ترم هبتم افزار نرم کارشناسی دانشجوی من

 بخوام؟ کمک ازتون میتونم

 سوال 8مجموع 

 رسانیاطالعخش ب

 تیر

1 
 مقاله ده فقط  یعنی تعدادمحدود به میشود فقط تازگی به اما نداشت مقاله دانلود  تعداد محدودیت نورمگز از دانلود قبال اینکه

 . یاخیر؟ هبت زایشاف ایاامکان.ازکجاست کلّمش بدونم خواستم.دانلودکرد

 ....شیم عالف بیایم پاشیم فردا باز...سایت نمیده نویت چرا...داغونه خیلی سایت... 2

3 
 کنم نام ثبت که شود نمی باز ttp.://um.megapaper.ir ولی میروم پیش راهنما فایل طبق. کنم استفاده اسکوپوس سایت از خواهم می

 راهنمایی کنید

 سوال 3مجموع
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 به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 3اره جدول شم

 رسانیاطالعبخش 

 مرداد

1 
 برایم دارد امکان اگر........ جهانی تجارب. زیبت محیط درحفاظت واطالعاتی ارتباطی نوینهای فناوری نقش عنوان تحت ای مقاله

 بفرستید

 کنم؟ مراجعه تقبم کدام به باید مختلفهای گاهپایدر مقاالت وجوی جبت برای 2

  ؟کنم پیدا رو مقاله یه doi میتونم چطور 3

 .بفرمایید راهنمایی لطفا نمیشه باز من برای اما کنم استفاده پاد از میخواستم من 4

 .بفرستید برایم را صفا اهلل دکترذبیح استاد از کتابی چند دانلود لینک خواهم می 5

 آمارمیخواهم حوزه در تخصصی پایگاهی 6

 ؟بگیرید تماس 38806504 یا و 38806515 شماره با لطفا مورد این در است چگونه wos  web of science پایگاه به دسترسی مکانا 7

 دامها ؟کنید راهنمایی لطفا.باشم داشته دسترسی پایگاه این به توانم نمی هم دانشگاههای سیبتم طریق از و هبتم دانشگاه در من 8

 ؟چکار کنم نیبت پاسخگو دادید که ای شماره  9

 ادامه کنم؟ جبتجو پایگاه درآن فقط مشخصا تونم می مگاپیپر طریق از 10

 چکارکنم؟ کنم جبتجو خوام می پایگاه همین داخل فقط مشخصا من نگفتم رو منظورم درست 11

 ؟کنم جبتجو را وردی کی دانشگاه کتابخانه در میتوانم چطور 12

 سوال 12مجموع 

 رسانیاطالعبخش 

 شهریور

 ؟نمایم جبتجو چگونه را  Web of Scienceدر فردوسی دانشگاه مقاالت لیبتفرمائیدکه راهنمایی لطفاً 1

 ادامه کنیدراهنمایی چکارکنم خواهممی را مقاالت تعداد 2

 چه جوری این مقاالت راپیدا کنم؟ هبتم فردوسی دانشجوی 3

 کنم می دریافت خطا و نمایم می وارد را فردوسی دانشگاه نام  Web of Science در و ام شده مگاپیپر وارد 4

5 
 وشتهنن مقاله هنوز و شوم می پزشکی دانشگاه وارد تازه اما است زیاد خیلی مطالعاتم. اسکالر درگوگل ببازم اکانت یک خواستم می من

 ؟باشم نوشته مقاله باید الزاما اکانت ایجاد برای آیا.ام

 ؟دارید هم جیتالدی کتابخانه 6

 ؟باشد می نوسا شما افزار نرم ایا داشتم افزارکتابخانه نرم درمورد سوال یک 7

 سوال 7مجموع 
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 به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 4جدول شماره 

 رسانیاطالعبخش 

 مهر

 ؟WOS انندم اطالعاتی پایگاههای از را Categories Physics & mathematices خواستم می 1

2 
 تهیه راها Categories این دانمنمی ولی ام دهونم مراجعه سایت این به MEGAPAPER.IR سایت وب به WOS از استفاده جهت

 راهنمایی کنید نمایم

3 
 قاتییتحقهای زمینه و یافت دستها پروژه این عناوین به میتوان چگونه اینکه و عمران مهندسی روز بههای پژوهش درمورد لطفا

 . دهید فهمیدتوضیح را دنیا روزهای دانشگاه

5 
  کنید؟ درست تونیدمی شده حذف قبمت این لینکهای

.https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=808&lang=fa.. 

 ؟ببینم ممیتون کجا رو فردوسی دانشگاه تایید مورد انگلیبی و فارسی مجالت 6

7 
 ترم درین که درسی مواد میخواهم. هبتم میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم ارشد کارشناسی اول ترم دانشجوی

 .کنید ام معاونت امیدوارم. بیاورم دست به پاد طریق از میشود، تدریس برایم

 ؟بگیرم داتشگاه  کنابخونه از icdl اموزش افزار نرم میتونم چجوری 8

 ؟نمایم دریافت راها کتگوری توانممی قبمت کدام از کنید راهنمایی هبتم سایت این در WOS  در 9

  سوال 10مجموع 
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 به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 5جدول شماره 

 رسانیاطالعبخش 

 آبان

1 

 عنوان مقاله اینه نمیکنم پیدا کنید پیداش میخواستم مقاله ی             

              • Grover, R., & Glazier, J.D. (1986). A conceptual framework for theory building in library and information 

science. Library and Information Science Research 8, 227-242. 

 بدهید پاسخ نههزی پرداخت با ندارد؟حتی وجود جو همانند ازسامانه دانشجو استفاده امکان 2

 سوال2مجموع

 آذر

1 
 لطفا هبت اتصال این برای ای دیگه راه چه شده برداشته reaxys به اتصال پیپرامکان مگا طریق از چرا بدونم خواستم می

 ..کنید راهنمایی

2 
 شد، نخواهد مدیداگرت شدیاخیر؟و تمدیدخواهد قرارداد آیا بدونم میخواستم ،مگاپیپر سایت با قرارداد اتمام به توجه با

 .شوم؟ وصل دارند محدود دسترسی کههای پایگاه سری یک به چطورمیتونم

3 
salam sobh bekhir , dastersi be site megapapr brai danshagah tamam shode ast? 

4 
 دونمب ممیخواست تمهب نامهپایان نویبنده من.مهدی پور، قاسم نویبنده.نبوت مدعی برصدق آنداللت و معجزه عنوان امکان

                                                                      کردمگمش کنم تهیه رو مقاله اصل میشه چطور

5 q1 آورم؟ بدست چگونه را مقاله 

 طریقیبت؟ ازچه هبت اکبلش فایل درسایت که  jcr مقاالت به بخیردسترسی وقت 6

7 
 آن به توان می چگونه و است فراهم چگونه دانشگاه درداخل دانشگاه دانشجویان برای scopus ازپایگاه دهاستفا امکان . سالم با

 است؟ فراهم اتصال امکان هم دانشگاه محیط از درخارج کرد؟ پیدا اتصال

8 

 به اسفانهمت ،کنم دانلود  را (MEJ.2017.12012.5240/10.22060) دیجیتال شناسه با فارسی ی مقاله توانم چطورمی

 راهکارهای بررسی و اگزرژی و انرژی تحلیل مقاله فرمایید عنوان راهنمایی شم می کنم ممنون دانلود توانم نمی پاد کمک

 مبطح سنتی هاینان پخت پزدست واحدهای در سوخت مصرف کاهش

 راهنمایی کنید پیدا نشد http://mej.aut.ac.ir/article_958.html سایت ادرس  9

 بدید اعتماد قابلیت گرایش آمار رشته در خارجی پژوهشی -علمی مجالت لیبت لطفا همیش 10

 شوند؟ مگاپیپر سیبتم وارد تونن نمی فردوسی دانشگاههای دانشجو چرا 11

 سوال 11مجموع 

 

 به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 6جدول شماره 

 رسانیاطالعبخش 

 دی

 .بزنم؟ سرچ میتونم رو اینترنشنال مجالت قبمت مکدو از مبدونم میخاست 1

 .نمیکنم پیدا رو  doi شناسه ؟کنم دریافت مقاله اشپرینگر سایت از میتونم چطور 2

3 
 اسم با شما سایت نه و سایت اون نه االن ولی میکرد باز واسم رو مقاله SCI-HUB توی میکردم وارد رو مقاله اسم قبال من

 .کنید؟راهنمایی همیش نمیکنه کار مقاله

 ادامه درسته؟ نیبت فردوسی دانشجوهای دسترس در  scopus سایت 4

 ادامه هبت؟ scopus مثل عنوان در علمی مقاالت جبتجوی برای دیگری سایت بپرسم میخواستم 5

 چکارکنم هبتش جبتچو من مقصود ولی .دارم آشنایی پاد با 6

7 
 دانمنمی ولی فردوسی دانشگاه سایت از میخواهم روانشناسی روانی شناسی آسیب واژه کلید با پژوهشی علمی مقاله15 من

 .بفرمایید یاری مرا خواهشمندم نمایم دانلود دانشگاه این از سایتی چه از دقیقا

 داره وجود امکان این نوت اند با کنم سایتیشن شما درکتابخانه موجود اعتیاد و پرستاری کتاب به خوام می من 8

 سوال 9مجموع 
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به تفکیک ماه رسانیاطالعبخش های پرسش - 7جدول شماره   

 رسانیاطالعبخش 

 بهمن

 .روزشود به دارد است اگرامکان 2016 سال هنوز که بدم اطالع کتابخانه سایت پایین تاریخ درمورد شدم مزاحم 1

 بکنم؟ باید چه. است فوری االن منکار. ندارد وجود من دانشگاهی ایمیل طریق از پیوستهای فایل ارسال امکان 2

3 
 Cybernetic Principles for the Design, Control, and. کنید؟ ارسال من برای رو زیر مقاله کامل متن هبت امکانش

Development of Social Systems and Some Afterthoughts...DOI  کمکم کنید متاسفانه نکردم پیدا را مقاله 

4 
 هتهی ای مقاله هیچ و داد بروزخطا پیغام اما شد کمام سهمیه باراز سه هر.دادم درخواست پاد درسامانه یویلیکاس مقاله 3امروز

 راهنمایی کنید هبتمها مقاله آن نیازمند شدت به..نشد

 سوال 4مجموع 

 رسانیاطالع بخش

 اسفند

 ادامه Doi بگیریم؟ پاد طریق از تا داره امکان dpi مقاالت مثلها نامه پایان به دسترسی برای 1

 ادامههبت چرا پیدا نمیشن  التین های نامه پایان منظورم 2

3 
 اشتهد کامل دسترسی میشه چجوری اول ص فقط نمیاره رو نامه پایان کنیم،همهمی انتخاب التین اطالعاتی پایگاه قبمت از

 ادامه ؟باشم

 بررسی کنید ستا شده ممکن نورغیر مجالت مقاالت از استفاده ضمنا 4

 ؟قرارگیرد دراختیار کامل فایل تا کنم ارسال را مقاله عنوان 5

 سوال5مجموع 
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 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -1جدول شماره 

 بخش امانت

 فروردین

 بگیرند؟ امانت کتابمرکزی کتابخانه از میتوانند سازی دارو دانشکده دانشجویان آیا 1

 ؟هبت موجود فروید زیگموند زا تفبیرخواب کتاب 2

 ادامه هبت؟ درکتابخانه مدرس اقای صف نطریه کتاب ببینم میخواستم 3

 ادامه چکارکنم؟ نکردم پیداش و نبود سرجاش ولی بود موجود. امدم پیش هفته دوشنبه 4

 ادامه ؟.پیدا نشد چکارکنم کردم جو و جبت دقیق 5

 ادامه نیدراهنمایی ک نکردند پیدا هم مبولین خود 6

 ادامه ؟.ندارید دسترسی کتابخونه به شما 7

 کنم؟ صحبت ... خانم با میتونم ببخشید 8

 قطع هبت صبرکنید دقیقه چند گویدمی و هبت کلّمش با میزنم رو سرچ دکمه. هبتم مواجه کلّمش با سرچ برای 9

 سوال 9مجموع 

 ش امانتبخ

 اردیبهشت

1 
 اون اب چطور من االن. نشده ثبت گویا دونه یه. بود زیاد تعداد..دادم تحویل مرکزی کتابخونه به رو امانتیم کتابهای امروز من

 ادامه کنم گفتگو کتابدار

 ادامه میخواستم رو پایین مخزن کتابدار شماره 2

 ادامه کتاب امانت بخش ده می خدمات کی تا امروز کتابخونه 3

 .میشه؟ تموم امانتش توق کی کتاب یک بدونیم که هبت این امکان 4

 ادامه کنم پیدا دسترسی کتاب این به تونم می چطور دانمنمی ولی دارم نیاز طالبی سیاست کتاب به من 5

 ادامه کنید راهنمایی نمیده رو کتاب مطالب ولی میده نشون ساید وب این 6

 کنم دانلود فردوسی دانشگاه تونم می یعنی 7

 قمی  راجی محمد نوشته فرزندان به پدران پندهای کتاب مبخر میشه میخواستم کتاب یک 8

 .میخوام رو بارنرد چبتر نویبنده مدیریت درجنگل بقا راز کتاب 9

 سوال9مجموع 
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 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -2جدول شماره 

 بخش امانت

 خرداد

1 
pdf  عبل زنبورهای کتاب وسایر مورد این در استخواهشمند است ممکن امکانش ایا خواستم می را بالدار داروسازان کتاب 

   .فرمائید راهنمایی

 است؟ استفاده قابل بازه درهمین هم مطالعه سالن و امانت بخش 2

   آزادی؟ برج درکتابخانه عضویت طریقه بفرمایید لطفا 3

4 
 زادآ پرداخت بصورت را کتابخانه در دوباره ضویتع امکان آیا. هبتم مشهد فردوسی دانشگاه التحصیل فارغ ارشد دانشجوی من

 کنم؟ استفاده توانم می کتاب منابع از چطور کنید راهنمایی میشود است منفی پاسخ اگر چگونه؟ دارم؟

 چیه نمیادمشکل چیزی میکنم سرچ رو بزرگ اقا دکتر معدنی شیمی وقتی سرچ قبمت در 5

  بکند باید چکار شود مفقود کتاب اون بعد و بگیره امانت به رو کتابی دانشجویی چنانچه 6

7 

( بودن موجود کتاب)نداشتند فروش برای سایتی و مکان هیچ که بودم ای کمره رضا محمد اقای از کتاب سری یه دنبال به بنده

 تاریخهای باکت که کردم تالش خیلی بنده.دارند؟ رو کتابها این به دسترسی امکان نیبتن مشهد در که کبانی بدونم میخواستم

 داره موجودیت دیدم که جایی تنها و نداشت سودی هیچ اما کنم پیدا رو نویبنده این جهان و ایران ادبیات تاریخ ایران، هنر

 ..بدید اطالع میشم ممنون ببیار هبت پیشنهادی ،راهی اگر. شماست مرکزی کتابخانه

 سوال 7مجموع 

 ش امانتبخ

 تیر

1 
 جودو براشون صورتی هیچ در دانشگاه از کتاب امانت امکان فردوسی دانشگاه ارشد التحصیل فارغ اندانشجوی. بدونم میخاستم

 بشن؟ عضو نحوی به بخوان که.نداره؟

2 

 یفک داخل که کتابها و کرد سرقت رو بنده خودرو داخل وسایل دزد متاسفانه گرفتم امانت کتابخانه از کتاب تعداد یه دیروز من

 آیا تابهاکداخل مغناطیبی قطعه طریق از اینکه دیگه نکته چیه؟و کتابهاکردن جایگزینحل راه رفته سرقت هب هم بوده تاب لپ

 نه؟ یا داره ردیابی قابلیت

 . بشم جدیدکتابخانه بایدعضو قبمتی درچه بدونم خواستم 3

4 
 انامک آیا بدونم خواستم.کنم طالعهم ارشد برای تاببتون میخام.هبتم مشهد ساکن و شاهرود صنعتی دانشگاه دانشجوی من

 دارم؟ رو عضویت و دانشگاه مرکزی کتابخونه از استفاده

 سوال 4مجموع 

 خش امانتب

 مرداد

 کرد؟؟ پیدا دسترسی تهرانی ذهنی اثر منظومه لئالی شرح المنطق فصول کتاب به میشه چطوری بدونم خواستم بنده 1

2 

 الرد فی قةالمحر الصواعق»  برکتاب تعلیقش در اللطیف عبد الوهاب عبد از مطلبی به . نمکمی فعالیت سنی و شیعه مباحث در من

 البالم علیه زمان امام غیبت به راجع«  م 1965 - هـ 1385 الثانیة الطبعة ،القاهرة المکتبة 166 ص والزندقة، البدع أهل على

 ی صفحه این از و کنید لطف میکنم خواهش شما از و.. یافتم شما سایت در را کتاب این باالخره جبتجوها مدت از بعد.. برخوردم

  بفرستید تلگرامم به و بگیرید عکس 166

3 
 کنم هاستفاد مرکزی کتابخانه مطالعه سالن از میتوانم صورت چه در...هبتم مشهد سجاد دانشگاه از برق مهندسی التحصیل فارع

 ...داره کتابها مخزن که قبمتی همون

 لسوا3مجموع 

 

 ج
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 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -3دول شماره 

 بخش امانت

 شهریور

1 
 عنوان.پدیدآور - منصور میرسعیدی، باشم؟ داشته دسترسی زیر مشخصات با کتاب میتونم چطور تبریزم ساکن بنده

    .اییجز مبوولیت موضوع.جزایی مبوولیت موضوع.1382-.میزان:تهران .156 میزان نشر کیفری مبوولیت

 

2 

 فاعد پیش ماه یک حدود بنده. شود می محاسبه چگونه اینکه و داشتم سوال التحصیلی فارغ دیرکرد جریمه میزان مورد در

  .میشوم چقدرجریمه بگذرد مقرر زمان از اگر بپرسم میخواستم. داشتم فرصت ماه دو اصالح به نیاز علت به و دادم انجام رو

 میخاستم عادی راداف برای رو عضویت شرایط 3

 هبت؟ مشخصسیبتم  بودن قطع دلیل 4

 شوم؟ چطورعضوکتابخانه من 5

 هبت؟ موجود فارسی ترجمه و 5 ویرایش کری نوشته پیشرفته آلی شیمی کتابآیا 6

 ت؟گرف امانت کتاب میشود دانشجویی شماره با فقط و دانشجویی کارت داشتن بدون ایا. هبتم الورود جدید دانشجوی من 7

8 
 وجود دندارن تحقیق قصد که مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان برای کتابخانه از استفاده امکان ایا بدانم میخواستم

 دارد؟

 سوال 8مجموع 

 خش امانتب

 مهر  

 متوسلی محمد:  مولف. اقتصادتوسعه کتاب 1

 ادامه. دینمای ارسال بنده لییما راازطریق فوق کتاب لفطاً 2

 بیاورم بدست را کتاب این میتوانم چطور 3

  گرفت؟ امانت کتاب میشهها پنجشنبه آیا.است؟ نامشخص مرکزی کتابخانه امانت کار ساعت موبایلی ورژن 

 ؟کنمتهیه میتونم کجا از رو نبوی محمد ترجمه کلّوان دوار احتراقی موتور کتاب 4

5 
 همونا اب من اینکه با نمیکنه قبول منو پبورد و یوزرنیم ایتس متاسفانه ولی هبتم فردوسی شناسی زبان دانشجوی من

 چیه؟ دلیلش.. .نگرفتم نتیجه متاسفانه و کردم امتحان هم بار چندین. بشم پرتالم وارد میتونم

6 
 یفردوس کتابخونه ازکتابای میتونیم که گفتن طالبیان آقای گروهمون مدیر. هبتم رضوی حکمت موسبه دانشجوی من

 ؟!چیه دلیلش ندادن واجازه اومدیم ما اما.نیمک استفاده

7 
 در که.دارم احتیاج کتابدار انتشارات رهادوست خانم از رسانیاطالع و کتابداری در نظری مباحث کتاب از 65 صفحه  به من

 دارد وجود من ایمیل به ان ارسال و صفحه این اسکن امکان ایا است موجود کتابخانه ان

 سوال7مجموع 
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 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -4ل شماره جدو

 بخش امانت

 آبان

 بفرمایید راهنمایی را اینجانب . میباشم دانشگاه درکتابخانه عضویت خواهان  آزاد صورت به اینجانب 1

 هبت؟ خانهکتاب خود داخل درها دانشگاه سایر ارشد دانشجویان برای مرکزی ی کتابخانه های کتاب از استفاده امکان آیا 2

 هبت؟ کتابخانه داخل در کتاب خوندن امکان 3

4 
 در توانید می است موجود و شود می دیده مرکزی نگهداری محل نظر مورد کتاب و کرد جبتجو کتابخانه سایت وب اگردر

 کنید مطالعه قفبه

 کنم؟ مطالعه قفبه در 6

 دارند؟ هم را مطالعات سالن فضای از استفاده امکان آیا 

 هبت؟ فردوسی از غیرها سایردانشگاه ارشد دانشجویان برای کتاب خواندن و مطالعه سالن فضای از استفاده امکان آیا 4

 ؟موجوده برادران استاد مهتدسی ریاضی کتاب 5

6 
 اتیلیغتب سازمان نشر. انصاری هادی مترجم شریف؛ باقر مولف اسالم کمونیبم، داری،سرمایه: دیدگاه از کارگرحقوق کتاب

 کتاب؟ این هبت چندم چاپ 1393 سال انقالب با همگام

7 
 این اردد امکان آیا بپرسم میخواستم. ابوترابیان حبین ترجمه با( آقابک خاطرات) اسم به دارد وجود کتابی شما کتابخانه در

  ؟چیبت آن شرایط دارد وجود امکان این اگر بفرستید؟ دیگر استان یک برای مطالعه جهت را کتاب

8 
ت هب بهرامی هادی نوجوانی تالیف مورد در قدیمیهای نبخه جز کتاب رسیدم این سایت این به و کردم سرچ رو کتابی من

 ؟کنم تهیه رو کتاب این میتونم طور چه که کنید راهنماییم میخواستم

 ؟کنم تهیه رو کتاب این میتونم طور چه که کنید راهنماییم میخواستم  9

 ؟بوده بیرونی ابوریحان دانشگاه انتشاراتش که نوجوانی روانشناسی 10

 سوال 10مجموع 

 

 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش - 5جدول شماره 

 بخش امانت

 آذر

 شوند؟ می یافت مقاالت وها کتاب فقط بدهیم تغییرالتین به رو زبان اگه منابع سرچ قبمت 1

2 
 بتمه تحصیل مشغول ترم دراین اینجانب کهدرصورتی است قرارگرفته تحصیل از سلب وضعیت در دیروز از بنده پورتال

 . . بفرمایید راهنمایی را بنده جهت دراین و فرموده لطف

 کنم؟ تهیه را کتاب این میتوانم چگونه 3

4 
baraye sbtenam che madareki lazem hast , mamnon? sabtenam ketabkhaneh bandeh daneshjoye daneshgah ferdwosi nistam. 

 سوال4مجموع 
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 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -6جدول شماره 

 بخش امانت

 دی

 دارین؟ رو هبت ششم جلد کنم فکر که جانورشناسیش نبخه کمپبل پیولوژی بدونم میخواستم 1

2 

: هارمچ گروه.) است چگونه چهار شماره وهگر برای کتب امانت و مطالعه سالن و کتب از استفاده و کتابخانه در عضویت شرایط

 و مؤسبات ها، کتابخانه ارگانها، سازمانها، دانشگاهها، محققان و متخصصان شامل مشهد، فردوسی دانشگاه از خارج مراجعان

 ایینمراه لطفا(..مصوب قرارداد اساس بر و مرکزی کتابخانه و رسانیاطالع مرکز موافقت درصورت دولتی غیر و دولتی نهادهای

 «  ایمیل جای به امکان صورت در..بفرمایید

3 
 مکاریه امکان درکتابخانه، کتاب ییک از صفحه دو یکی تصویر به دارم نیاز و شهرستانم در االن ولی ام فردوسی دانشجوی

 داره؟ وجود

 سوال 3مجموع 

 

 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -7جدول شماره 

 بخش امانت

 بهمن

 ببرند؟ امانت کتاب کنندو استفاده کتابخانه از هم دانشگاه التحصیالن فارغ کههبت امکانش 1

2 
 شما انهکتابخ در که موریبن کرسی نوشته انبان آفرینش راز کتاب از میخواستم. هبتم دانشجو سمنان دولتی دانشگاه من

 میتونم؟ چطور. کنم استفاده هبت موجود

3 

 جریمه تومان10800 مبلغ امانت دردست کتاب 12 احتباب با که داشتم کتابخانههای کتاب تاخیردرتحویل روز 9 حدود بنده

 شههمی که چرا. بود کتابخانه طرف از مهلت اتمام یادآوری جهت ایمیل ارسال عدم جریمه این دلیل متاسفانه اما. کردم پرداخت

 ادآوریی ایمیل اینبار چرا که کنید اعالم لطفا حال. کردمی ارسال دانشجو برای ایمیلی مهلت، اتمام از قبل روز یک کتابخانه

 است؟ نشده ارسال

4 
 آیا.انتفاعی غیر دانشگاه یه از.هبتم خودم تز روی کردن کار حال در.کامپیوتریهای شبکه.هبتم تی آی ارشد دانشجوی من

 .هبتم هم مقاله سابمیت برای تالش حال بشم؟در عضو ممکنه

 سوال 4مجموع

 

 به تفکیک ماهبخش امانت های پرسش -8اره جدول شم

 بخش امانت

 اسفند

 شود؟ داده است ممکن تخفیف میزان چه حداکثر دارند، هزارتومان 100 حدود دیرکرد جریمه که دانشجویانی برای 1

2 
 قرض نمیتونید رو یلشفا اینکه و کتابخونه تو االن دارید رو harry Shaneنویبنده teaching techniques کتاب بدونم میخواستم

 انگار داره شما دانشگاه فقط رو کتاب این میزنم ایمیل تهران از من بدید؟آخه

 ندارد؟ وجود آن گرفتن امانت امکان باشد نگهداری درحال کتابی وضعیت اگر 3

 ؟ندارد وجود آن مدیدت امکان آیا کرده رزرو را آن نفر یک استولی اسفند 28 آن بازگشت تاریخ که گرفتم امانت کتابی من 4

 سوال 4مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایانبخش های پرسش -1جدول شماره 

  نامهپایانبخش 

 فروردین

1 

 شدیدا مندمنیاز فرد یگانه خانم نامهپایان از صفحاتی.به میباشم تبریز دانشگاه اطالعات علم ارشد چهارم ترم دانشجوی اینجانب

 نتظارا مورد و موجود جایگاه بررسی... عالی جناب از سپاسگزار نهایت بی بشه ارسال ایمیلم به زیر.حاتصف باشه امکانش اگر

 سال.دیانی حبین محمد:راهنما استاد.فرد یگانه مرضیه: دانشجو..رضوی خراسان.عمومیهای کتابخانه نوجوان و کودک بخش

 .ارتباط 23 صفحه.دسترسی و تکنولوژی21 صفحه.فضا تا انانونوجو کودکان کتابخانه ابعاد 19-17 نیاز مورد صفحات.1392

 است؟ موجود فردوسی دانشگاه در ورزشی انبجام و ورزشی لذت.ورزشی تعهد درخصوص نامه پایان آیا 2

 بدین خبر بهم اگه ممنونم....میخواستم تغذیه درباره نامهپایان یه 3

4 

 حضوری بنده اگر تاریخ اون تا یعنی. نیبت مشاهده قابل 96/10/28 تاریخ تا نامهپایان این فایل نوشتین که نامهپایان این االن

 وها اکخ تحول و تغییر مطالعه: نامهپایان عنوان!!.نیبت؟ دسترسی قابل هم باز مرکزی کتابخانههای نامهپایان قبمت برم هم

 بجبتان یایپال حاشیه در پبته عملکرد و رشدی برخصوصیات خاکهای ویژگی تاثیربرخی

5 

 کشت از اسکوپولتین شناسایی و استخراج» عنوان تحت شما دانشگاههای نامهپایان از یکی و هبتم ارشد دانشجوی من

 از. فرمایید راهنمایی را اینجانب لطفا نامه پایانا این به دستیابی برای. دارم نیاز کارم برای را «سیاه زیره سلولی سوسپانبیون

 اردد وجود امکان این آیا نیبت پذیر امکان برایم حضوری مراجعه امکان و هبتم کشور جنوبی هرستانهایش از من که آنجایی

  باشم؟ داشته دسترسی نظر مورد نامهپایان به خودتان دانشگاه کاربران مانند بتوانم که

 نه؟ یا اشدب داشته خوانی هم نامهانپای چاپی نبخه صفحات با باید نامهپایان ارسالی نبخه صفحات آیا که بپرسم میخواستم 6

 .یدبفرمای راهنمایی میشم ممنون دارم یکلّمش پروپزالم ثبت و آیلود برای هبتم دکتری دانشجویان از من محترم مدیریت 7

 .کرد؟ تهیه کپی مرکزی کتابخانه به مراجعه صورت در توانمی( تحقیق پیشینه) نامهپایان یک از بخش یک از آیا 8

 .باشم اشتهد دسترسی بهش میشه چطور ببینم میخواستم.میخواستم را دانشگاه این از نامهپایان یه.یزدم دانشگاه دانشجوی من 9

 سوال 10مجموع  
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 به تفکیک ماهها نامهپایانبخش های پرسش -2جدول شماره 

  نامهپایانبخش 

 اردیبهشت

 باشم داشته دسترسی ورزشی مدیریتهای نامهپایان و مقاالت وعموض به میتونم چطور هبتم انتظامات کارمند من 1

2 

 دگردی قید که بود موجود کوپل برشی دیوارهای رفتار بررسی خصوص در ای نامهپایان مرکزی کتابخانه قبمت سایت داخل از

 رو ایلف امکان صورت در  نیبت مقدور برام حضوری دسترسی و هبتم تهران من میگردد ارائه حضوری الکترونیکی فایل بصورت

  کنید ایمیل برام

3 
 ناقلین وها گونه مولکولی شناسایی. بفرستید بگیرید عکس برام نامهپایان این منابع قبمت از میتونید لرستانم دانشگاه دانشجو من

   Semi nested-PCR.روش با مشهد شهرستان دربزهای تیلریا و بابزیا

4 

 هک موضوع مورد دو نمیباشدو پیشینه دارای من موضوع شدکه ارسال ایمیلم به پیام این انداکدرایر موضوعم ثبت جواب در من

 کار رایب من موضوع یعنی ؟چیبت منظور نمیباشد پیشینه دارای موضوعم گفتن اینکه . بود شده ذکر بود موضوعم مشابه کمی

  بود خواهد مناسب پژوهشی

5 
 درنظر ویاندانشج نامهپایان به ما دسترسی برا امتیازی دانشگاه سیبتم ببینم یخواستمم ام فردوسی دانشگاه آموخته دانش بنده

 .نه؟ یا گرفته

 چگونه باید باشد رساله فرمت 6

7 
 شهرستان بزهای رد وتیلریا بابزیا ناقلین وها گونه مولکولی شناسایی. بفرستید برام میتونید میخوام رو نامهپایان این منابع قبمت من

 91 سال ازغندی خداوردی مجید  Semi nested-PCR.روش به دمشه

8 
 کنمی کمکم خیلی پژوهشم تو خوشکام زهرا خانم اقتصادسنجی پانلهای داده نامهپایان و اصفهانم از حبابداری ارشد جوشدان من

  بزارید دراختیارم مطالبش از بخشی میکنید لطف

 .رو اون ویبین فهرست بخش میخاستم رو نامهپایان فرمت 9

8 
 willingness  to communicate among undergraduate  Iranian EFL  tudents  with regard their  vocabularyعنوان با ای نامهپایان فایل

knowledge. کنید ایمیل برایم میشوم ممنون را یعقوبی فاطمه خانم از 

 ؟مباش داشته دسترسیها نامهپایان به میتونم چطور 9

 

10 

 کنید؟موضوعی راهنماییم میشه. کنم اضافه بهش رو متغیردوم یک فرمودن راهنمام استاد که دادم ارائه نامهپایان موضوع یک من

 والیبال دررشته مشتری، جذب در موثر بازاریابی آمیخته عناصر بررسی: کردم انتخاب که

 ادامه بکنم باید چکار خوام می رم شهری ریزی برنامه و جغرافیا رشته دکتریهای رساله لیبت من 11

 

 ادامهچکارکنم  میده؟ لیبت نیبت نظرم مد خاصی موضوع من اخه 12

 چی بنویبم چه جوری موضوع پیدا کنم نم دونم   13

 

 فرستیدب برام را دانشجویی نامهپایان از بخشی یا منابع بخوام ازتون میشه باشم داشته دسترسی هاتون نامهپایان به میتونم من 14

15 

 سپانبیونسو کشت از اسکوپولتین شناسایی و استخراج» عنوان تحت شما دانشگاههای نامهپایان ازیکی و هبتم ارشد دانشجوی من

 از من هک آنجایی از. فرمایید راهنمایی را اینجانب لطفا نامهپایان این بهدستیابی برای. دارم نیاز کارم برای را «سیاه زیره سلولی

 اربرانک مانند بتوانم که دارد وجود امکان این آیا نیبت پذیر امکان برایم حضوری مراجعه امکان و هبتم کشورجنوبی شهرستانهای

  باشم؟ داشته دسترسی نظر مورد نامهپایان به خودتان دانشگاه

 سوال 15مجموع 
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 تفکیک ماهها پایا ن نامهبخش های پرسش -3جدول شماره 

  نامهانپایخش ب 

 خرداد

1 
 و شدیر خصوصیات بر خاکهای ویژگی تاثیربرخی وها خاک تحول و تغییر مطالعه" عنوان با ای نامهپایان بپرسم میخواستم

 نیبت؟ مشاهده قابل 10.96 تاریخ تا نوشته چرا "بجبتان پالیای درحاشیه پبته عملکرد

 کنم؟ مطالعش نمیتونم بازهم کتابخونه بیام حضوری اگه حتی یعنی 2

 کنم دانلود میتونم رو ارشد پروپزال خام فرم قبمت کدوم از 3

 .بفرمایید راهنمایی است ممکن!.شود نمی داده نمایش درجبتجو که خواستممی را نامهپایان یک کامل نمایه من 4

 دارمالزم  آموزان دانش برسرزندگی درمانی برواقعیت مبتنی تأثیرآموزش با دررابطه پیشنهاد 5

6 
 من داد؟چون اینترنتی شوددرخواست می کنم؟ایا چه باید دارم، نیاز مشهد دانشگاه نامهپایان یک صفحات از تعدادی من

 بیایم مشهد به که نیبت پذیر امکان برایم و هبتم اصفهانی

7 

های بانک وام بر ذخیره تغییرنرخ آثار) هبت من عنوان و دارم وکتاب نیاز نامهپایان به ام تحصیلی نامهپایان تهیه جهت من

ها نامهایانپو  کتاب این توانم می جوری چی بگوید حاال دارم نیاز میشودهای بانک به مربوط که کتابو نامهپایان به من( تجارتی

 .نمایم دانلود را

 ؟هبت امکانش آیا ؟وبخونم کنم دریافت سایت از رو نامهپایان کلّ میتونم چطور من 8

9 
 بتونیم هم ما که هبت راهی. دارم نیاز شماهای نامهپایان به م نامهپایان برای ولی نیبتم فردوسی دانشگاه نشجویدا من

 شما؟ ازمنابع کنیم استفاده

 سوال9مجموع 

 

 به تفکیک ماهها نامهپایانبخش های پرسش -4جدول شماره 

  نامهپایانبخش 

 تیر

 باشم؟ داشته دسترسی شماهای نامهپایان به آنالین صورت به میتونم.هبتم نانسم دانشگاه برق رشته دانشجوی من 1

 . دارم نیاز را دربورس شده پذیرفته درشرکتهای کاری محافظه وحبابداری حبابرس تصدی دوره موضوع با نامهپایان نمونه 2

 کنید؟ کمک من به میتونید شما بخام مبانی فصل یا پرسشنامه اگه میکنم تحصیل خوزستان و ارشدم دانشجوی من 3

 میگذارید؟ بنده دراختیار را سایت کتب وها نامهپایان رکورد از آماری افلط 3

 بیارم؟ دست به را نامهپایان نمره کبب برای مقاالت امتیاز به مربوط نامه آیین تونم می کجا از بفرمایید 4

 .بگیرید تماس 38806547 شمارهها نامهپایان بخش با لطفا رابطه این در 5

 .دارد؟ وجود عنوانی همچنینها نامهپایان دربین ،هبتم کاری شیفت باعنوان پرسشنامه دنبال ارشد نامهپایان برای 6

7 
 انتخاب را خانهکتاب کدوم باید مکانیک نامهپایان جو جبت برای یا و ندارد مهندسی فنی کتابخانه مگر مشهد دانشگاه اینکه دوباره

  . میشم ممنون بزارید برام را مهندسی فنی کتابخانه تلفن شماره اگه دیگری و کنیم

 

8 

 93 سالهای نامهپایان به میتوان چگونه بدانم خواستم می.باشم می زنجان واحد سراسری دانشگاه ارشد دانشجوی اینجانب

 نمایم؟ هاستفاد سال آنهای نامهپایان کامل متن از و یابم دسترسی کشاورزی دانشکده

 کنم؟ اقدام چگونه باید شریف دانشگاه از نامهپایان تهیه برای 9

 سوال9مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -5 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 مرداد

 . دسرموس مورد در است ای نامهپایان شما درکتابخانه ببینم میخواستم 1

 کنم؟ پیدا دسترسیها نامهپایان کامل نمت به میتونم چطور من 2

3 
 مطالب زا مایلم و هبتم تهران ساکن بنده.؟داشت دسترسی دانشگاهتان نامهپایان یا مقاالت به میتوان چگونه داشتم سوالی

 .هبتم پاسختان منتظر.؟چگونه؟کرد استفاده کتابخانه از میتوان یاآ همچنین کنممطالعه و کنم استفاده

4 
 درسی ریزیبرنامه رشته گذشته سال ده دکتری و ارشد هاینامهپایان تمام. هبتم درسی ریزی برنامه رشته ارشد جویدانش من

 بدم انجام رو سرچ چطور که کنید راهنمایی لطف. میخوام چکیده و عنوان حد در رو روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده

 

5 

 ایا شو تایید تا برد می زمان ساعت48 تا کردم اقدام نبودن تکراری عدم برای بدیش. است پروپوزالم ارسال مهلت اخرین امروز

 .بفرمایید راهنمایی ،نیبت تکراری که شود تایید زودتر تا دارد وجود دیگری راه

6 

 تحصیل راه از اینده به امید رابطه بررسی نامهپایان مشخصات هبتم کرمان هنر به تربیتی روانشناسی ارشد دانشجوی اینجانب

 شوم یم ممنون دارم آن به فوری نیاز نامهپایان نویبی منبع برای خواستممی را جعفری استاد احمد آقای تحصیلی پیشرفت و

  .تسا ارزش با ببیار برایم و است شده کار کم تحصیلی امید زمینه در زیرا کنید ارسال رو نامهپایان دارد امکان اگه برایم

7 

 اکوان. :نام به هبتم رساله یک بررسی نیازمند داوری کار یک برای و هبتم خمینی امام المللی نبی دانشگاه استاد من

. زبان شناسیجامعه دیدگاه از فارسی زبان آموزش در کارکردی ساختارهای بر ارتباطی توانش نقش ،(1383) پیام رشتخواری،

 وقت رعاس در رساله این به دسترسی. <.مشهد فردوسی نشگاهدا انبانی، علوم و ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

  باشم؟ داشته انالین دسترسی سریعا رساله این به تونم می.  مهمه خیلی

 ادامه باشم داشته ور اساتیدم سمینارای نمونه خواهم می راهنمام استاد سمینار با آشنایی برای 8

 ادامه ؟کنم مراجعه باید قبمت کدومبه  9

 ادامه کجا پیدا کنم؟ بشم آشنا نگارش نحوه باخواستم می داشتند سمینار استادم با که نیکبا 10

 ادامه نمیشه؟ نگهداری دانشجویان سمینار 11

 ؟کجا پیدا کنم بشی آشنا نگارش شیوه با که کن نگاه گفتن من به شنیدم دوستانم از یکی از من 12

 سوال 12مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشی هاپرسش -6 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 شهریور

 ...کنید راهنمایی لطفا.کنم؟ استفاده دانشگاه کتابخانه در موجودهای نامهپایان از میتونم چطور بپرسم میخاستم 1

2 
 نیاز فردوسی دانشگاهی هانامهپایان از یکی به سمینار انجام برای و هبتم کاشان دانشگاه الکترونیک رشته دانشجوی من

 .کنید راهنمایی را من لطفا.باشم؟ داشته دسترسی آن به میتوانم چگونه. دارم

3 
 شیسای خوردگی پدیده سازی شبیه و مدلبازی" عنوان با نشلی اکبرنژاد فاطمه خانم نامهپایان اول صفحه 20 به مربوط فایل

 شود نمی باز و است مخدوش "سیال حاوی فوالدیهای لوله در

 کنم مطالعه خواستممی کارخانه یک در توان کیفیت بررسی به جع را ای نامه پاپان 4

5 

 اهراظ دارم یازن "مربوطه الگوریتم و ناپارامتری رگرسیون توسط گمشدههای داده جانهی "عنوان با نامهپایان اول فصل به من

 توجه اب نیبت؟ نامهپایان این اول فصل به دسترسی امکان یطریق هیچ به!!! داره وجود مطالعه امکان حضوری صورت به فقط

 ندارم هم سفر وامکان هبتم جنوبیهای استان از من اینکه به

6 

 ادامه ؟دهم انجام را داگ ایران در ثبت کارهای توانم می راهنما استاد تایید از قبل آیا . کردم دفاع دیروز من 

 

7 

 یکننده نبیا تر جزئی کمی که بود صورتی به نامهپایان نام تغییر فرمودند نامهپایان حاصال برای اساتید که مواردی از یکی

 یفکلّت. نیبت دفاع یصورتجلبه در موجود نام با منطبق دقیقا اینجانب ینامهپایان نهایی نام لذا و باشد نامهپایان مطلب

 چیبت؟

8 
 نامهنایاپ یک میتونم بدونم میخواستم مشهد بیام میخاستم فردا و هبتم تحصیل درحال ارشد درمقطع کاشان دانشگاه در من

 ادامه بکنم؟ مطالعه ارشدرا

 ادامه کار؟این برای برم باید کجا 9

 چقدرهبت؟ اشتعرفه 10

 سوال10مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -7 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 مهر

1 
 این با یا نامهپایان قبال آیا ببینم خواستم می هبت، نگاری پدیدار  و کیفی شیوه با نامهپایان برای ندهب انتخابی موضوع

  باشم؟ داشته دسترسی نامهپایان این به توانم می طور چه بنده وجود صورت در ست؟ شده انجام شیوه

 ادامه کنید کمک من به نامهپایان عنوان مورد در ممکنه 2

 کنیم چت بخش این با میشه 3

4 

 دهدانشک کتابخانه یا سایت طریق از بدونم میخواستم هبتم تهران زیبت محیط مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی من

 و فشری و تخقیقات و علوم مثل باشم؟ داشته دسترسی هم تهران دانشگاههایهای نامهپایان به میتونم مشهد زیبت محیط

 . مدرس تربیت

 

5 

 برمبنای مغناطیبی میدان حبگر ساخت و طراحی کنم دانلود و باشم داشته رو نامهپایان این نمتو می چطوری

  کبالت پایه آلیاژی میکروسیم از استفاده آسابا غول اثرمغناطوامپدانس

 .بفرمایید راهنمایی. داشتم راهنمایی تقاضای شخصیت، روانشناسی پژوهشیهای الویت با رابطه در 6

 .میخوام حبابداری با رابطه در کاربردی و جدید عموضو یک من 7

 

 دارد؟ وجودها نامه پابان مطالعه امکان مجازی صورت به ایا بپرسم میخواستم 8

 کنم؟ پیدا دسترسی بهش هبت امکانش میخوام نامهپایان هی من 9

10 

 تهران ساکن چون. دارم شدید نیاز زیر نامهپایان به..هبتم امیرکبیر صنعتی دانشگاه از مکانیک دکتری التحصیل فارغ بنده

 نشگاهیدا ایمیل..بفرستید بنده برای را نامهپایان آنالین دیدن لینک دارد امکان اگر..برسم خدمت حضوری توانم نمی هبتم

 چندین کمک به چندگانه اهداف رهگیری در داده تلفیق: عنوان .باشد می h_kouhi@aut.ac.ir هم بنده

 ..ارشد کارشناسی:تحصیلی مقطع.رضا سیدعلی سیدین، :راهنما استاد.قاسم وشنفکر،ر:نویبنده.حبگر

  ستیدربف( محور مشتری درسازمانهایگیری تصمیم استراتژی) درباره نامهپایان یا مقاله 11

 سوال11مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -8 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 آبان

1 
 به بوطمر که را اذربانی رضایی حبین نویبنده بتنی درسدهای ترک تحلیل عنوان با نامهپایان امکان صورت در خواستم می

  دارم الزمش تحقیقاتی کار برای بدید بهم کاملشو فابلش است 92 سال

 ؟اوریمبی بدست میتوانیم قبم چی. کارداشتم دررشداقتصادی بشری نیروی تاثیر درمورد نامهپایان 2

 .دارم را گیاهی بخش علوم دانشکدههای نامهپایان به دسترسی جهت راهنمایی 3

 کنم استفاده کارشدههای نامهپایاناز میتونم طوری چه من 4

5 
 به حضوری مراجعه بدون کشور سراسرهای دانشگاه دانشجویان برای دکتری مقطعهای نامهپایان به دسترسی امکان آیا

 است؟ پذیر امکان کزیمر کتابخانه

 

6 

 ورتص به شماهای نامهپایان به توانم می نیبتم فردوسی دانشگاه دانشجوی که فردی عنوان به از من آیا بدونم خواستم می

 .باشم؟ داشته دستیابی الکترونیکی

7 
 ای ینهزم هر در درمانی کتاب دمور در هایی نامهپایان به نیاز نامهپایان نوشتن برای  هبتم پزشکی کتابداری ارشد دانشجوی

  . فرمایید همکاری دارید مورد این در ای نامهپایان اگر لطفا هبتم باشد

8 
 باز لیو. شد ثبت میزنه یعنی.نمیشه ثبت وردم و اف دی پی فایل. دارم کوچیک کلّمش یک ارشدم نامهپایان ثبت برای من

 ادامه no file selected میزنه و زیرفایل سبزمیاد کوچیک ی دایره یک

 

9 

 وارد روها فایل که داده پیام االن راهنمام استاد. میاد سبزه دایره همین فقط. نمیگیره قرار چیزیbrowse قبمت روی آخه

 میشه تکرار همین میزنم هرچی. کنید

10 
 و گیدلببتهای سبک با آوری تاب میزان رابطه بررسی..))باشم داشته دسترسی نامهپایان این کامل متن به تونم چطورمی

 ((اهواز شهر ترک متقاضی مخدر مواد به واببتگان در مباله حل مهارت

11 
 عموضو برای داره امکان اگه میخاستم.هبتم پذیر تجدید انرژی گرایش بیوسیبتم مکانیک ارشد اول ترم دانشجوی من

 کنید کمکم نامهپایان

12 
 چه .دهی نوبت برای نمیکنه قبول میزنم دوباره االن و شد داده بهم ک کدی از بگرین اسکرین رفته یادم اما گرفتم وقت

 ؟کنم

13 
 چطور دارم، نیاز مشهد فردوسی دانشگاه نامهپایان یک صفحات از تعدادی به و هبتم تهران مدرس تربیت دانشجوی من

 دارد؟ وجود نظر مورد صفحات سفارش امکان آیا؟باشم داشته دسترسی بهش میتونم

 باشم؟ هداشت دسترسی نامهپایان یک الکترونیکی فایل به هبت امکانش ایا. هبتم بالینی روانشناسی ارشد دانشجوی من 14

 ها نامهپایانبرای استفاده از  حضوری مراجعه از غیر حداالمکان داره وجود راهی آیا هبتم، قم ساکن من 16

 سوال 16مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهنپایا بخشهای پرسش -9 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 آذر

  بشه پیشنهاد بهم ممکنه اگر و دارم نامهپایان موضوع به نیاز و بودجه و مالیه گرایش هبتم دولتی مدیریت من 1

2 
 ی مذاکره طریق از که دارد وجود راهی آیا..نیازمندم ببیار تهران دانشگاه از نامه پایان یک به ام نامه پایان کار انجام برای

 باشم؟ داشته دسترسی نامه پایان آن به تهران دانشگاه با فردوسی دانشگاه کتابخانه

3 

 رآوردب عنوان با  ای نامهپایان من..شاهرود صنعتی دانشگاه اکولوژی ارشدآگرو کارشناسی دانشجوی هبتم، به مازیارفرزین من

 شاه امیررضا آقای آن نویبنده که TERRA ای ماهواره تصاویر از استفاده با رضوی خراسان استان در گندم زیرکشت سطح

 شده آوری جمع اتکلّمش بعلت کتابخانه از مذکور فایل متاسفانه اما.کردم جبتجو ایران ملی درکتابخانه را هبت طهماسبی

 . نمایم مطالعه را نامهپایان این بتوانم تا.نمایید راهنمایی را بنده امکان صورت در. است

 ببینم؟ رو ساخت مدیریت گرایش عمرانهای نامهپایان ناچطورمیتو 4

 ادامه باشند؟ می الکترونیکی صورت بهها نامهپایان همه 5

 ادامه است؟ کتابخانه محل در حضور به نیاز حتما نامهپایان از استفاده برای پس 6

 ادامه گرفت؟ عکس حتی یا شات اسکرین یا کپی نامهپایان صفحات از میشه 7

 میشود؟ نامهپایان از جاهایی چه به مربوط صفحات 8

 ادامه شود؟ نمی ترجمه انگلیبی به هرگز فردوسی دانشگاههای نامهپایان چکیده 9

 

 درسته؟. نیبتند بازیابی قابل منابع سرچ تو ولی 10

 یشه؟م ثبت مرکزی هکتابخون توی شون نامهپایان کنند می دفاع که دانشجویانی همه 11

12 
 مرا تاس ممکن برایتان اگر. کنم جبتجو نامهپایان توانم نمی خود دانشجویی پورتال و مرکزی کتابخانه سایت طریق از من

 .کنید راهنمایی

 .بفرمایید راهنمایی لطفا است نیاز ساالری محمود دکتر اقای جناب دکتری رساله کامل متن به 13

 .شیرازم ارشد.بدم انجام باید را کاری چه.دارم الزم نامهپایان 14

15 
 برادرم برای هبت امکانش بفرمایید ارسال و بگیرید عکس نامهپایان یک 106 تا 94 صفحه از موبایل توسط خوام می من

 . کند استفاده دفاعش نامهپایان برای منبع ذکر با خواد می البته خواممی

 مباش می جهادکشاورزی کارمند اینکه ضمن باشد کاربردی و بوده غیرمت بدون که هبتم مدیریتی موضوع یک دنبال من 16

 سوال16مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -10 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 دی

 بدین بازاریابی نامهپایان چندتا میتونین بدونم میخواستم 1

2 
 زج  دیگری دانشگاه در نامهپایان این و کنیم پیدا نیاز خود نامهپایان برای خاصی فرد دکتری  ارشدیا نامهپایان به اگر

  ؟خیر یا دارد وجود خودمان دانشگاه طریق از نامهپایان این به کلّش هر به دسترسی امکان باشد موجود فردوسی

3 
 موجود هنامپایان موضوع این با ببینیم ستمخوامی دارم نیاز (گردشگری و توریبتی و تفریحی) معماری درمورد نامهپایان من

 ادامه است؟

 راهنمایی کنید کنم پیدا تونم نمی ولی کنم می جبتجو متاسفانه 

 کنم؟ مراجعه توانم می حضوری نیبتم فردوسی دانشگاه دانشجوی 

 کنید نماییراه منو بروم؟ باید بخش کدام به داک ایران سایت در نامه پایان نبودن تکراری از کردن چک 4

5 
ت می تونم استفاده کنم با پرداخ هبتم مشهد نور پیام دانشگاه نمایم؟ من پرداخت را هزینه ابتدا در گنج باید پایگاه جبتجوی بخش در

 هزینه

  .بفرمایین راهنمایی هبت امکانش. میخوام نامهپایان یا کتاب عنوان و مطلب هبت ریاضی مباحث از که موبیوس نوار به راجع 6

  کنید؟ راهنمایی میتونید. نمیشه پیدا گردممی دفاع اطالعی فرم دنبال. دارم دکتری رساله از دفاع آینده هفته 7

 

8 

 بازی درمانی مدل سه با DIR رویکرد اثربخشی ی مقایبه.عنوان با نامهپایان ضمایم قبمت میخواستم هبت امکانش اگه

 در معالئ بهبود و رفتاری.بازداری بهبود اجتماعی، پذیرش افزایش بر ترکیبی ندرما و فرزندپروری آموزش.فلورتایم درمانی

  . نیبتم مشهد حاضر حال در چون کنید ارسال برام. سلوک اختالل نشانگان دارای کودکان

 سوال 8مجموع 
 

 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -11 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 بهمن

 خیر یا است تعطیل امروزها نامهپایان بخش بدونم میخواستم 1

 التحصیلی فارغ جهت دکتری نامهپایان چارچوب و فرمت 2

 . نمایید فراهم را امکان این است ممکن اگر ندارد؟ وجود نامهپایان اول صفحه بیبت دانلود امکان چرا 3

 بخونیم؟ هخان کتاب خود داخل باید فقط رو الکترونیکیهای نامهپایان 4

 ادامه چطور؟ باشیم یوسفرد دانشگاه خود دانشجو اگه 5

 ساعتی؟ چه تا کرد مراجعه میشه همها عصر 6

7 
 لطفا میشه. دارم احتیاج نامم پایان برای فردوسی دانشگاه کتابخانه تو نامهپایان یک به و هبتم قزوین دانشگاه دانشجوی من

 ضروریه یلیخ کنم؟ چیکار باید که کنین راهنمایی

8 
 یبرخ در است داده قرار دانشجویان برای کتابخانه که الگویی. هبتم صحافی برای نامهپایان سازی آماده حال شمادر خدمت

 ادامه .است نداده توضیح کامل موارد

 ندادند مناسبی پاسخ ولی پرسیدم هم آموزشی گروه از 9

10 
 تفادهاس تونم می بار چند کنم، استفاده مرکزی کتابخانههای نامهپایان از اهمبخو و بیام ای دیگه اگرازدانشگاه غدیر، درطرح

 کنم؟ استفاده تونممی صورت چه به و کنم

11 
-دیدنفردوسی دردانشگاهای نامهپایان از میخواهم..هبتم فلبفه دررشته رازی دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی من

 .بفرمایید را آنشرایط لطفا..کنم

12 
 مین هبتم تبریز ساکن چون دارم، نیاز شما دانشگاه از نامهپایان چند وبه هبتم ارشدخویش نامهپایان تقریردرحال بنده

 .کنید راهنمایی لطفا..کنم مراجعه اونجا به توانم

13 
 التمج در شده چاپ مقاله داشتنشرط به جامع آزمون از معافیت جهت پژوهشیهای فرم به دسترسی درخصوص لطفا

 . فرمایید راهنمایی معتبر،

 سوال 13مجموع 
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 به تفکیک ماهها نامهپایان بخشهای پرسش -12 شماره جدول

  نامهپایانبخش 

 اسفند

1 
 خشک بر حشرات وها بیماری اثراتهای تیمار مورد در شان موضوعات که دارم ضرورت ارشد کارشناسی نامهپایان جلد 2

 باشد( انجیر)ها میوه

2 

 بر دتاکی با) فارسی بالغت کتب در نوآوری و تقلید نامهپایان ی صفحه چند  من ها، نامهپایان صفحات تمام دانلود به بنا

. نیبت ازش اثری اصال گنج سایت در اما بینم می https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/485396 درسایت رو( بیانی صنایع

 کنید کمکم لطفا

 ه؟باز بعد هفته دوشنبه تا شنبهها نامهپایان بخش که بپرسم میخواستم میشم وصل کتابدار به که تمنمیدونب من 3

 است؟ شده رفع فردوسی غیراز هایی دانشگاه دانشجویان برایها نامهپایان به دسترسی محدودیت 4

 سوال 4مجموع 

 

 

 به تفکیک ماه سفارش بخشهای پرسش -1 شماره جدول

 بخش سفارش 

 فروردین

 ؟هبت طریقی چه به خرید نحوه  بود موجود اگه ببخشید .؟هبت موجود فروید زیگموند از تفبیرخواب کتاب 1

 ؟بخرم کتاباین میتونم بفرماییدکجا کمیشه 2

 سوال1مجموع 

 اردیبهشت 

1 
  ؟بخرم را ان توانممی چگونه یا دارید؟ فروش برای را طالبان شتاب پر جریان کتاب سالم با

.http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=150948 

2 
 به رو خودش شهرسازی و معماری تخصصی ازمجالت کامل دوره یک داره قصد ژوهشکدهپ . میشم مزاحمتون نظر ژوهشکدهپ از

 بفرمایید مامعرفی بهها هماهنگی برای نماینده لطفایک هبتید دریافت به مایل اگر. کند هدیه شما کتابخانه

                                                                      .؟است گرفته درنظر کتاب المللی بین نمایشگاه از کتاب خرید بن دانشجویان برای دانشگاه آیا  3

4 
 کبانی مختلف مقاطع برای شود می داده دانشجویان به کتاب دخری از بعد نقدی یا و بن صورت به یا که کتاب خرید هزینه کمک

 است؟

5 
 و امهن زندگی مورد در اینجانب نامهپایان اینکه بر بنا را البلطان مودب ایرانی عبدالمحمد نوشته خطاطان و خط پیدایش کتاب

 ادامه . بفرستید برایم نموده لطف را نویبنده آثار سایر یا و موصوف کتاب فایل اگر نیازمندم باشد می آثارایشان

 کنم؟ مراجعه حضورا باید یا پبت طریق از میفرستید برام رو کتاب پبت با کتاب خرید از بعد کنید راهنماییم میشه 6

 سوال6مجموع 

 خرداد

 کنم؟ باید چکار شده منقضی غدیرم کارتمهلت 1

 سوال1 مجموع

 مرداد

1 
 ابر الزمه کرد؟فوری چه باید نیا بزرگ دکتر ترجمه و براکول اثر بینی پیش و مانیزهای سری بر ای مقدمه خریدکتاب برا

 کنم تکمیل باید مرداد15 تا.نامهپایان

2 
 حصیلالت فارغ من.. کنین استفاده کتابخانه امکانات یهکلّ از تونینمی باشین غدیر طرح عضو اگر نوشته سایتتون تو دیدم

 بشم؟ غدیر طرح عضو تونممی...سجادم دانشگاه برق مهندسی

  ادامه .بفرمائید را مولف از کتاب خرید شرایط. هبتم اخیر سال سه دو در منتشره کتاب چند مولف 3

 هبتم برای فروش درکتابخانه به کدام قبمت مراجعه کنم  کتاب چند مولف 4

 سوال4مجموع 
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 به تفکیک ماه سفارش بخشهای پرسش -2شماره جدول

 بخش سفارش 

 شهریور

 کنم؟ چکار باید.بخرم رو آسمانها فراز بر قرآن کتاب خواستم 1

 گرفت میتوان کتاب چند ارشد مقطع ودر است چگونه کتاب اهدا نحوه 2

 سوال 2مجموع

 مهر

 کتاب ینا به توانممی طور چه.فرمایید ارسال برام نیبت موجود جمهری فرهاد نوشته گشایی کلّمش الگوی کتاب فایل  هبتم شهرستانی دانشجوی

 .باشم داشته دسترسی

 سوال 1مجموع

 آبان

1 
 رارق "(الکترونیکی التین کتاب کارگزار) خرید به اقدام" مرحله در اکنون هم که ام کرده ثبت را کتاب تعدادی خرید درخواست بنده

 .ماییدبفر ذکر را کتابخانه توسطها کتاب خرید دقیق تاریخ اگر شد خواهم سپاسگزار...دارند

 

 کدامن؟ خارجی نامعتبر ژورنالهای لیبت 2

 سوال2مجموع

 بخش سفارش  

 آذر

1 
 خواستم می دارم نیاز کتاب این به شدت به چون دادم سفارش را عمر طول در حرکتی رشد عنون تحت کتابی گذشته هفته اینجانب

 میشه؟ تهیه کی تا بدونم

 .من؟ برای کنید ارسال را ان تصویر دارد امکان آیا(خالویه بنا جمل مختصر:) عنوان با هبت خطی نبخه یک 2

 .یدنک رسانیاطالع رواگه کرمانشاهان نظامی جغرافیای کتاب تهیه طریقه 3

 برای اشتراک شدن مجله محیط زیبتی برای آن دانشگاه با چه قبمتی باید صحبت شود؟ 4

 سوال 4مجموع

 دی

 اجیهنب زمینه در بیشترش کنم؟ اهدا کتابخانه به اینارو میتونم ببینم میخواستم نمیخورن دردم به دیگه دارم کتاب تعدادی یه من 1

2 
 حلم ممکنه اگه  ،گردممی  کیا باقری سعید و نوری حمید ترجمه، تکنولوذی، بیو و گیاهی موتاسیونی اصالح کتاب دنبال تهران در

  . کنید ارسال را انتشارات آدرس یا فروش

 

3 

 و آدرس است، مثبت جواب اگر دارد؟ تهران در را دانشگاه آنهای کتاب فروش دائمی نمایشگاه مشهد فردوسی داشگاه آیا پوزش عرض با

 . بفرمایید لطف را تلفن

4 
 پی تربصو کتاب گرفتن و هزینه پرداخت امکان ایا دارند؟ را فردوسی دانشگاه کتابخانه از استفاده امکان دیگرچطور شهرهای دانشجویان

 دارد؟ وجود اف دی

 سوال 4مجموع

  

 بدم انجام باید و مراحلی چه(داور ابولقاسم) هند و ایرانهای اسطوره بر درآمدی کتاب خرید برا 1

 کنید؟؟؟ ایمیل واسم رو کتاب این میشه.الی کای چانگ از تصادفی فرآیندهای و احتمال مقدماتی نظریه کتاب 2

 .دارم کتاب خود هبتم کتاب ترجمه دنبال من البته.بفرستین واسم میشه.هبتمkai-li-chungازa course in probablitiy theore کتاب دنبال من 3

 

4 

 وسیفرد دانشگاه مرکزی کتابخانه و رسانیاطالع مرکز دانشگاه، پردیس آزادی، میدان مشهد کتابخونه به کنم هدیه کتاب خواستم می

 ادامه چکارکنم؟ مشهد

 ادامه میشه باشه دسترس در دانشجوها برای کتابها واستمخ می 5

 ادامه تایید می کنید هبت دکتری و ارشد کنکور عمومی زبان کتاب جلد 4 6

 38806500 هبت؟ صحیح پیگیری برای هم شماره این 7

 سوال 7مجموع
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 به تفکیک ماه سفارش بخشهای پرسش -2شماره جدول

 سفارش

 اسفند

 هبت؟ عضو غدیر طرح در تابخانهک احترامآیا 1

 1386 رازی انتشارات رستگار نصراهلل دکتر ایران خزندگان صحرایی راهنمای کتاب خرید 2

 بفرستید آدرس ایمیل همین رابه 1390 سال کارتر لویس رابرت از اتکایی بیمه کتاب 3

 سوال 3مجموع

 

 به تفکیک ماه مرجع بخشهای پرسش -1 شماره جدول

 مرجع

 دیبهشتار

 دارد؟ وجود کار این برای درسایت فرمی آیا. داشتم سوال دیجیتال مرجع خدمات برای 1

2 
 را خود سوال فرم آن قالب در و میکنیم پر را فرم آن که دارد وجود فرمی شما سایت وب در که گفتن ما به اسیکلّ کار برای

 میکنیم طرح

 سوال 2مجموع

 خرداد

1 
 راجعهم فردوسی کتابخانه به باید گفتن رفتم که قدس استان کتابخانه و به هبتم مطلب دنبال انپوژ روستای مورد در من

 ادامه کنم

 ادامه نمایم؟ درآنجاپیدا بوژان از مطلبی میتوانم آیا 2

 ندارد؟ یکلّمش ایا نورهبتم پیام دانشجوی و نیبتم کتابخانه اعضای از من 3

 سوال3مجموع

 مرداد

1 

 استفاده مرکزی مرجع مطالعه سالن از میتونی فقط نیبتی فردوسی دانشجوی چون بودید فرموده پرسیدم سوال

 ونمت نمی التین مخزن مطالعه سالن از باالست؟ببخشید ی طبقه که همونیه مرکزی مرجع مطالعه سالن ببخشید...کنی

 اداریه ساعت که ناال چنده؟چون تا چند ساعت از مرجع مطالعه سالن کار ساعت کنم؟ببخشید استفاده
  

 سوال 1مجموع

 بخش مرجع

 آذر

 ادامه داره آنالینچت هرنفرچقدروقت 1

 داره؟ هرنفرمحدودیتی برای 2

 سوال 2مجموع
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 به تفکیک ماهکتابخانه یکلّهایپرسش -1 شماره جدول

 کتابخانه

 فروردین

 نوروز؟ ایام در کارکتابخانه ساعت 1

 عید از قبل اند کرده نام ثبت که کبانی برای.است؟ چگونه نورروز ایام در مطالعه سالن کار ساعت 2

 هبتن؟ باز نوروز تعطیالت مطالعه سالن و مرکزی کتابخونه 3

 ؟هبت باز فتوکپی فردوسی دانشکده امروز 4

 سوال4مجموع

 خرداد

 بدین توضیح یکم میشه نه؟ یا است باز امتحانات از بعد و تاببتان در مرکزی مطالعه سالن ببینم میخواستم 1

 سوال1مجموع 

 

به تفکیک ماهکتابخانهیکلّهایپرسش -2 شماره جدول  

 (2) کتابخانه

 تیر

 ؟کنم استفاده فردوسی دانشگاه ازکتابخانه تونممی طور چه هبتم، آزاد دانشگاه ارشد دانشجوی من 1

 ه؟باز چطوره؟امروز کاریش ساعت تاببتان درایام کتابخانه 2

 سوال 2مجموع

 مرداد

 است؟ میبر دانشجویان برای فقط کتابخانه از استفاده امکان 1

 نمک استفاده ایشون شناسایی کارت با مرکزی مطالعه سالن از تونم می آیا اند بوده پزشکی علوم دانشگاه کارمند من پدر 2

 کنم؟ همکاری شما با تایپ کار برای میتونم من ببینم میخواستم 3

4 

 افقتمو صورت در..... و ارگانها و دانشگاهها محققان نوشته چهارم گرووه تو رو مرکزی کتابخانه در عضویت شرایط سایتتون تو

 االن...نمیزدم ایمیل اینقدر که نبودم محقق اگه واقعا..برق مهندسی التحصیل فارع و دیگه محققم منم خب مرکزی کتابخانه

 اشتهد باید مدارکی کنم؟چه مراجعه کبی چه نزد به باید اینکار بیاییم؟برای در کزیمر کتابخانه عضویت به میتونم من

 به دارم دوست خیلی برق مهندسین انجمن به مقاله دادن برای بلکه دارم احتیاج اش مطالعه سالن به تنها نه من...باشم

 .بفرمایید راهنمایی را من میکنم خواهش...دربیایم کتابخانه عصویت

 میشه؟ نیم و 5 تا حدودا تاریخی چه میشه؟از نیم و 5 تا کاری ساعت شهریور 15 از ببخشید 5

 سوال 5مجموع

 شهریور

1 
 استفاده امکان همها جمعه پنجشنبه آیا اینکه و. خواستممی اطالعاتی کتابخانه مطالعه سالن از استفاده شرایط مورد در

 هبت؟

 بشم؟ کتابخانه عضو میتواند هم عادی فرد آیا و بیام میتونم هاییروز چه دانشگاه کتابخانه در عضویت برای 2

 هبت صورت چه به کتابخانهکاری ساعت بدونم میخواستم 3

 سوال 3مجموع

 مهر  

 .کنیم؟ استفاده کتابخانه مطالعه سالن از نباشیم دانشگاهم دانشجو اگر که هبت امکانش 1

 رد؟ک استفاده کتابخونه از میشه هم عموم برای 2

 اونجا بیام میتونم.کتابخونه یک سازی نمایه بخش برم باید کارورزی دوره برای 3

4 
 العهمط مکان به نیاز یکماه مدت به هبت؟ دانشگاه ازدانشجویان غیر برای امکانی دانشگاه این تاالرمطالعه از استفاده جهت

 .اییدبفرم راهنمایی لطفا. هبت سکونت محل به نزدیک دانشگاه این و دارم

 سوال 3مجموع
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 به تفکیک ماه کتابخانهیکلّهای پرسش -3 شماره جدول

 (3) کتابخانه

 آبان

 هبتید باز چند ساعت تا 1

 سوال1مجموع 

 کتابخانه

 آذر

 دارم؟ رو مرکزی کتابخانه امکانات از استفاده امکان آیا. هبتم تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد دانشجوی من 1

 سوال 1 مجموع

 

 به تفکیک ماه کتابخانه یکلّهای پرسش -4 شماره جدول

 کتابخانه

 دی

1 
 تابک گرفتن و هزینه پرداخت امکان ایا دارند؟ را فردوسی دانشگاه کتابخانه از استفاده چطورامکان دیگرشهرهای دانشجویان

 دارد؟ وجود اف دی پی بصورت

 سوال 1مجموع 

 کتابخانه

 بهمن

 . کنید راهنمایی کتاب نوشتن نحوه ورددرم لطفا 1

 سوال 1مجموع 

 

 به تفکیک ماه تابخانهکیکلّهای پرسش -5 شماره جدول

 کتابخانه

 اسفند

 هبت؟ مجاز دیگرهمهای دانشگاهدانشجویان برای ازکتابخانه استفاده آیا 1

 است؟ صورت چه به نام ثبت ی،نحوهاگربل و بازاست؟ عید درایام قبلهای مانندسال مرکزی مطالعه سالن آیا 2

 داره؟ نام ثبت به نیاز عید برای مطالعه سالن 3

 است؟ باز کتابخانه ایا 4

 ت؟اس باز( کتاب گرفتن امانت به نیاز بدون) دانشجویان مطالعه برای نوروز عید درایام کتابخانه آیا بدانم خواستم می 5

 است؟ باز فروردین ام 4 از بعد مرکزی کتابخانه آیا 6

  است؟ چگونه کتابخانه به عید درایام آمد و رفت 7

 سوال 7مجموع 
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 به تفکیک ماهدانشگاه  یکلّهای پرسش -1 شماره جدول

 دانشگاه

 فروردین

1 
 و صادرات بانک اینجا شود واریزنمی تجارت دربانکپول که افغانبتان از داشتم؟ سوال بانکی حباب شماره موردهمان در

 واریزکنم باید ریال1000000 مقدار به اسنادم سیرخاطربر به کنیدهنماییار شودمی. خواهدمی نمبرکارت یا و شماره

 . اقامت تمدید واسه بکیرم نوبت خواستم 2

 سوال2مجموع 

 اردیبهشت

1 
 کلّمش کنند واریز الری1000000 مقدار باید. کند می نام ثبت ایران از خارج که کبانی اسناد بررسی بخاطر شما سایت در

 ..کنید ارسال برایم را نمبرارت خواهم می است نکرده ذکر را نمبرکارت از که است این

2 
 رو روز ختاری و تقویمفقط کهشده منتقل ای صفحه به مربوطه قبمت روی یککلّاز بعد دانشگاه کنبولی وقت گرفتن جهت

 نمایید راهنمایی ستادخواهشمن. داد انجام نمیتوان کاری هیچ و میدهد نشان

3 

 نوبت برا یا گزینه هیچ میشم دهی نوبت قبمت وارد وقتی داره مورد سیبتم ولی بگیرم نوبت میخواستم امورکنبولی برا من

. نداره رو سابقهای گزینه. چیه کلّمش نمیدونم دفعه این ولی گرفتم نوبت طریق این از قبال اینکه البته نداره وجود گرفتن

 کنین راهنمایی

 سوال3مجموع 

 خرداد

1 
 وقت منتوانبت ولی کردم مراجعه صفحه این به بار چندین من. بفرمایید راهنمایی کنبولی درقبمت نوبت رزرو مورد در لطفا

 .کنید راهنمایی لطفا. دارم عجله ببیار مراجعت و خروج گرفتن برای هم طرفی از. کنم رزرو

2 
 برای خلص معلومات و شهریه نمیشه زحمت اگه بخوانم را ارشد کارشناسی دوره اهممیخو افغانبتان از هبتم عبدالرحمن

 .بدهید مان

3 
 وقت نتوانبتم ولی کردم مراجعه صفحه این باربه چندین من. بفرمایید راهنمایی کنبولی قبمت در نوبت رزرو درمورد لطفا

 .کنید راهنمایی لطفا. مدار عجله ببیار مراجعت و خروج گرفتن برای هم طرفی از. کنم رزرو

 کجاستدکتری مصاحبه یک شماره فرم 4

 سوال 5مجموع

 تیر

1 
 امور به باریک هبتم بیرجند دانشگاه دانشجوی..کنیدراهنمایی بگیرم نوبت امورکنبولی برای سامانه از استفاده با نمیتوانم

 .است نیاز هم دیگری مرحله کنبولی امور در حضور از قبل ایا. ماکرده مراجعه تهران دانشجویان

 

 هبتند؟ باز کی اداری کار انجام برای الملل بین قبمت 2

3 

 نمرةى و کردم شرکت20/1/1396 تاریخ مرکزفردوسى فارسى زبان اموزش دورة یانپا ازمون در عراق کشور تبعة اغا من

 من اىبر کة ممنونم زیرا....فرستاند نة سىفار زبان اموزش ى کواهینامة این اصلى نبخةى االن تا بس.. کردم راکبب قبولى

  بفرستانن دیکر هرراهى یا بوست با اصلى نبخةى این کة بکن همکارى

 است؟ مقدار چه افغانی اتباع برای انگلیبی ادبیات و زبان دررشتهکارشناسیمقطع درتحصیل هزینه 4

 کجاستدکتری مصاحبه یک شماره فرم 5

 سوال5مجموع 
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 به تفکیک ماه دانشگاهیکلّهای پرسش -2 هشمار جدول

 دانشگاه

 شهریور

1 
 یانم بانکی روابط حالکه در نمایم پرداخت ارشدچطور کارشناسی ام تحصیلی اسناد ارزیابی برای. هبتم فنالند مقیم من

 ؟.نمایم بیشترپرداخت معادل ازپذیریش پس شود می.نیبت وایران فنالند

 بگیرم نوبت افغان مهاجرین کنبولی امور برای میتوانم چگونه دکنی راهنمایی دقیق میشود 2

3 
 لاشتغا گواهی تمدید برای دارم احتیاج،هبتم مشهد ساکن سبزوارو دانشجوی چون،رومیخواستم امورکنبولی فکس شماره

 .بشه فرستاده تحصیلم به

 .بگیرم نوبت برای ولیامورکنب مال سایت لینک خواهم می 4

 سوال 4مجموع 

 مرداد

 حقوقرشته( لیبانس) کارشناسیدورهبرأی میخواهم هبتم، افغانبتان دیپلومه فرزندو 4دارای و متأهل افغانبتان، تبعه بنده 1

  فرستیدب معلومات برایم را تحصیل دوره ساالنه هایهزینه و شمول شرایط برایم لطفا نمایم، نام مشهدثبت فردوسی دردانشگاه

 مهر

 میشود؟ ببینم میخواستم شوم ملحق کیشپز به که هبتم ومایل دارم ستاریپر دیپلوم من 1

2 

. بگیرم ایران از رو ام لبانس فوق میخواهم هبتم تهران اکنون. شرعیات رشته از کردمتمام را لبانس افغانبتان از من

 و97286029091. من مبایل شماره. دهید اطالع برم لطفا. است ممکن آیا. بخوانم زبان رشته میخواهم

هبتم معلومات طرتمن.09017233798  

 بدونم رو فردوسی دردانشگاه میهمانی یا انتقالی شرایط میخواستم هبتم اسالمی اقتصاد سه ترم دانشجوی من   3

4 
 زنمیشهبا سایت لینک بگیرم وقت سایت ازطریق تا میکنم هرکاری ولی بگیرم خواستممی یلکنبو وقت شنبه روز برای

  کنیداییاگرراهنم

 کنید راهنمایی لطفا.نمیشه میکنم هرکاری ولی بگیرم نوبت کنبولیامور برای میخواستم 5

 .میخواستم دانشگاه تکثیری و تایپ شماره 6

 سوال 6مجموع 

 آبان

 ؟الزمه مدارکی چه اول بار برای ویزا خواسترد دادن برای بدونم میخواستم 1

2 
 برای ببرم تهران امورخارجه هبت امکانش اید داده اشتغال گواهی.تهران برگشتم شده امتم درسم  هبتم تهران بومی بنده

 جدید؟ پاسپورت برای کنم اقدام تهران در سفارت از تایید؟و

3 
 داریم پیشوک تقمو دیپلم و است دردانشگاهاصلی دیپلم. هس پیش و دیپلم تصویرمدرک که سوم گزینهاولیه فایل تهیه برای

 ؟کرد استفاده وهمون میشه

 سوال 3مجموع 

 آذر

 دارم؟ رو مرکزی کتابخانه امکانات از استفاده امکان آیا. هبتم تهران طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد دانشجوی من 1

 ؟چیه دندانپزشکی دوم و اول ترم دروس اسم بدونم میخواستم 2

 سوال2مجموع 

 دی

1 
 انمتومی آیا.بگیرم را خود مدرک نتوانبتم اما کردممی تحصیل کارشناسی قطعدرم دردانشگاه سال 5 مدت به گذشته در من

 .دهم تحصیل ادامه اکنون

 

2 

 به میخوام که نمونه ناگفته و کنم تحصیل الملل بین دانشگاه در بالینی شناسی روان رشته تو ارشد کارشناسی میخوام من

 بشم شامل فرصت زودترین

 

3 

 که تهب امکانش آیا.نماید شرکت درایران سراسری کنکور میخواهد االن است گرفته رافغانبتاند را دیپلم ازدوستان یکی

 نه؟ که کندیا شرکت

 سوال 3مجموع 
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 به تفکیک ماه دانشگاهیکلّهایپرسش -3 شماره جدول

 دانشگاه

 بهمن

 

 بکنم چیکارباید ندارم والدت گواهیتحصیلی اقامت درخواست برای 1

 کنم بایدپیداشون چطور..میخوام پوررو ولی فاضل بهاره  و..احمدیان سعید بنام دانشجو یک ایمیل یا و نتلف شماره 2

3 
 هب اقتصاد رشته ارشد کارشناسی درمقطع میخواهیم که نفرهبتیم شش ما.میشم تون مزاحم هرات استان افغانبتان از ...

 کنم؟ پرسان کانالی چه و روشی زچها میخواستم معلومات باره دراین. بیاییم فردوسی دانشگاه

4 
-خارجیدانشجوی بازهم اوصادرشد شناسنامه ازاینکه بعد آیا شده قبول فردوسی دردانشگاه است خارجی اتباع کههمبرمن

 ،شود می حباب

 سوال 4مجموع 

 

 تفکیک ماهبه دانشگاهیکلّهایپرسش -4 شماره جدول

 دانشگاه

 اسفند

 

1 

 و ایران به مهاجرت به مجبور اتیکلّمش به نظر اما ام رسانیده پایان به معماری عمران رشته در هرات نشگاهدردا را سوم سال من

  . شوم امرمطلع این شرایط و امکان از میخوستم میباشم چهارم سال تحصیل

 کنیم؟ چیکار باید شناسنامه تمدید برای 2

 بگیرم نوبت درکنبولگری میخواستم 3

4 

 دانشگاه چون معتبر ازدانشگاه شناسی جرم و جزا حقوقدربخش خودره ماستری میخواهم افغانبتان از هبتم عبدالباسط من

 ترچهارسمب هزینه مثل شود مصارف تمامشامل کهتحصیلی دوره این مصارف بگوییدکه بفرماید لطف شما.بگیرم فردوسی

 میشود وعشر وقت چی ارشد کارشناسی به نام ثبت وهمچنان.بگویید دیگراگرباشد هزینه کدام ویا خوابگاه،بیمه ماستری،هزینه

 میرسد؟ پایان به وقت وچی

 

 

5 

 وجرم جزا حقوق دربخش خودره ماستری ومیخواهم است 89،89 من وفیصدی هبتم حقوق لبانس هبتم افغانبتان از من

 که یلیتحص دوره این مصارف همه هک بگویید بفرماید لطف شما.بگیرم مشهد فردوسی دانشگاه چون معتبر ازدانشگاه شناسی

 نیازچقدرمیشود؟ مورد مصارف وغیره وبیمه خوابگاهشامل

 الشکر ،ولکم2004 سنة فی 65.34 بمعدل حاسبات علوم قبم التربیة کلیة 6

7 
-درج یسدپر عبارت نهایی درمدرک آیا اگربله و بوده الملل بین پردیس درمحل فردوسی دردانشگاهغیرایرانی اتباع تحصیل آیا

 شد؟ خواهد

 سوال 7مجموع 

 


