
 تخش خذهات فٌی هشاجؼِ ًواییذ. ػٌاٍیي هزوَس اص طشیك سایت

 ػٌَاى( 0888وتاتخاًِ لاتل جستجَ هی تاشذ )تالغ تش 

ػٌَاى وتاب الىتشًٍیىی تِ صَست سایگاى  08دس ّش سال تحصیلی  -

 دس اختیاس داًشجَیاى ٍ دستیاساى داًشىذُ لشاس هی گیشد.

ًششیات اهاًت دادُ ًوی شًَذ ٍ وتاب ّای هشجغ، پایاى ًاهِ ّا ٍ  -

 ًْا دس وتاتخاًِ فشاّن هی تاشذ.آاهىاى هطالؼِ 

هجوَػِ چىیذُ ًاهِ ّای شیوی اهىاى تْیِ تِ جض پایاى ًاهِ ٍ  -

وپی اص سایش هٌاتغ، دس داخل وتاتخاًِ فشاّن است. )ّضیٌِ ّش تشي 

 سیال هی تاشذ(. 08888سیال ٍ وپی دٍ سٍ  5888وپی یه سٍ 
 

 بازگشت کتاب هادیرکرد 

 08888دیشوشد ّش جلذ وتاب ػالٍُ تش جشیوِ ًمذی )ّش سٍص دیشوشد 

سیال( هشوَل یه سٍص تؼلیك ػضَ اص خذهات توذیذ ٍ اهاًت وتاتخاًِ 

 خَاّذ شذ.

سیال ٍ  05888دس هَسد وتاب ّای ته ًسخِ جشیوِ ًمذی ّش سٍص 

 سِ سٍص تؼلیك خذهات ػضَیت اػوال خَاّذ شذ. )سٍصّای تؼطیل

 هحاسثِ خَاّذ شذ(
 

)وتاب ّای فاسسی، التیي ٍ الىتشًٍیىی،  جستجوی منابع کتابخانه

 :lib.tums.ac.ir//httpهماالت ٍ هجالت(: پایاى ًاهِ ّا، 

اص ایي ٍب سایت دس ّشوجا وِ تاشیذ هی تَاًیذ تشای اًجام جستجَ 

 استفادُ ًواییذ.

جستجَ دس پایگاُ ّای اطالػاتی هَسد اشتشان داًشگاُ اص طشیك  -

 هیسش هی تاشذ. http://diglib.tums.ac.irآدسس ایٌتشًتی 

ى دستشسی ًذاسیذ هی تَاًیذ دس آدس صَست ًیاص تِ همالِ ای وِ تِ  -

)روش  ال تفشهاییذ.خَاست خَد سا تِ پست الىتشًٍیه وتاتخاًِ اسس

ٍ ّوچٌیي هشخصات  آى Doiهشخصات وتاتشٌاختی همالِ ٍ 

 داًشجَیی جْت دسخَاست همالِ ضشٍسی است(
 

 پست الکترونیک کتابخانه

pharmacylib@gmail.com 

 کانال تلگرام کتابخانه
@darout 

کتابخانه جهت عضویت درمذارک مورد نیاز  

 )ًِثثت ًام الىتشًٍیىی )طثك دستَسالؼول ًصة شذُ دس وتاتخا 

 ًِتىویل ًوَدى فشم ػضَیت وتاتخا 

  3*4اسائِ یه لطؼِ ػىس 

 اسائِ واست داًشجَیی 
 

 شرایط امانت و تمذیذ کتاب

استفادُ اص واست داًشجَیی سایش داًشجَیاى تشای اهاًت وتاب  -

 هجاص ًیست.

همطغ دوتشی ػوَهی هی تَاًٌذ تِ طَس ّوضهاى داًشجَیاى  -

 جلذ وتاب تِ اهاًت تگیشًذ. 5جلذ ٍ دستیاساى  3حذاوثش 

سٍص ٍ پس اص  08حذاوثش هذت اهاًت تشای داًشجَیاى ٍ دستیاساى  -

اًمضای ایي هذت تا تَجِ تِ ششایط هَجَدی وتاب، ایي هذت لاتل 

دیتی دس توذیذ هی تاشذ. )دس صَست هَجَد تَدى وتاب، هحذٍ

توذیذ هذاسن ًوی تاشذ( ضوٌاٌ لثل اص هَػذ تاصگشت هی تَاًیذ اص 

ّای اهاًتی الذام  جْت توذیذ وتاب 91414146طشیك شواسُ تلفي 

 ًواییذ.

دس صَست ٍاسد وشدى خساست یا هفمَد شذى وتاب، ػیي وتاب  -

خشیذاسی ٍ تِ وتاتخاًِ تحَیل خَاّذ شذ ٍ  دس  )ًسخِ جذیذ ٍ ًَ(

د ًثَدى آى، طثك ًظش واسشٌاس وتاتخاًِ ٍ هؼادل سیالی صَست هَجَ

آى وتاب دیگشی جایگضیي خَاّذ شذ. )لاتل روش است تا صهاى اًجام 

هشاحل فَق داًشجَ هشوَل جشیوِ دیشوشد تَدُ ٍ ػضَیت ٍی ًیض 

 تؼلیك خَاّذ تَد(.

هَصشی حذالل یه ًسخِ دس وتاتخاًِ جْت آاص ّش وتاب دسسی ٍ  -

ّا دس پایاى ٍلت اداسی  ی هاًذ وِ ایي وتاباستفادُ تالی ه

 چْاسشٌثِ تا صثح شٌثِ اهاًت دادُ هی شًَذ.

 ًوی تاشذ. "لاتل توذیذ"ّای سصسٍ شذُ  وتاب -

جْت اطالع اص صهاى تاصگشت وتاب ّا ٍ هشاّذُ ٍضؼیت ػضَیت  -

 .تا واستشی خَد ٍاسد صفحِ وتاتخاًِ شَیذهی تَاًیذ 

(lib.tums.ac.ir) 
 تشای دسیافت فایل وتاب ّای الىتشًٍیه )غیشفاسسی( هی تَاًیذ تِ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابخانه دانشکذه داروسازی

 دانشگاه علوم پسشکی تهران

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

با عرض تبریک و خوشامذگویی به دانشجویان و دستیاران 

4111ورودی   

http://lib.tums.ac.ir/
http://diglib.tums.ac.ir/
mailto:pharmacylib@gmail.com
mailto:pharmacylib@gmail.com

