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 با عرض تبریک وخوشامدگویی به دانشجویان و دستیاران

  1041ورودی   
 
 
 

 مدارک مورد نیازجهت عضویت در کتابخانه

کتابخانهفرم عضویت  تکمیل نمودن 

 3 * 4قطعه عکس 1 ارائه   

  ارائه کارت دانشجویی 

 )ثبت نام الکترونیکی )طبق دستورالعمل نصب شده در کتابخانه 

 شرایط امانت و تمدید کتاب ها
      .تفاده از کارت دانشجویی سایر دانشجویان براي امانت کتاب مجاز نیستاس -

جلد  و  3دانشجویان مقطع دکتري عمومی می توانند به طور همزمان حداکثر  -

 جلد کتاب به امانت بگیرند.  5  دستیاران

روز و پس از انقضاي این  02ن احداکثر مدت امانت براي دانشجویان و دستیار -

، این مدت قابل تمدید می باشد. )در صورت موجودي کتاب مدت با توجه به شرایط

نمی باشد( ضمنا قبل از موعد    محدودیتی در تمدید مدارک ،موجود بودن کتاب

امانتی  کتابهاي جهت تمدید 94101216 تلفن شماره از طریقد یبازگشت می توان

 .یداقدام نمای

)نسخه جدید و در صورت وارد کردن خسارت یا مفقود شدن کتاب، عین کتاب  -

و در صورت موجود نبودن آن، طبق  خریداري و به کتابخانه تحویل خواهد شدنو( 

نظر کارشناس کتابخانه و معادل ریالی آن کتاب دیگري جایگزین خواهد شد. 

)قابل ذکر است تا زمان انجام مراحل فوق دانشجو مشمول جریمه دیرکرد بوده و 

 عضویت وي نیز تعلیق خواهد بود(.

ی استفاده باق از هر کتاب درسی و آموزشی حداقل یک نسخه در کتابخانه جهت -

در پایان وقت اداري چهارشنبه تا صبح شنبه امانت داده می می ماند که این کتابها 

 شوند.

 .نمی باشد "قابل تمدید "کتابهاي رزرو شده -

جهت اطالع از زمان بازگشت کتاب ها و مشاهده وضعیت عضویت و همچنین   -

ا یجه درخواست، بدرخواست تمدید الکترونیکی کتاب هاي امانتی و مشاهده نت

 ( lib.tums.ac.ir)کاربري خود وارد صفحه کتابخانه شوید 

براي دریافت فایل کتاب هاي الکترونیک )غیرفارسی( می توانید به بخش  -

خدمات فنی مراجعه نمایید. عناوین مذکور از طریق سایت کتابخانه قابل جستجو 

 عنوان(. 6222می باشد )بالغ بر 

عنوان کتاب الکترونیکی به صاورت رایگان در اختیار    12در هر ساال تحصایلی    -

 دانشجویان و دستیاران دانشکده قرار می گیرد.

 

امکان مطالعه  و نمی شوند مرجع، پایان نامه ها و نشریات امانت داده اب هايکت -

  آنها در کتابخانه فراهم می باشد.

ان تهیه کپی از سایر به جز پایان نامه ها و مجموعه چکیده نامه هاي شیمی امک -

ریال و  5222منابع، در داخل کتابخانه فراهم است. )هزینه هر برگ کپی یک رو  

 ریال می باشد(. 12222کپی دو رو  

 هاکتاب  بازگشت دیرکرد
قدي )هر روز دیرکرد        مه ن تاب عالوه بر جری لد ک یال(  12222دیرکرد هر ج ر

 .کتابخانه خواهد شد و از خدمات تمدید و امانتروز تعلیق عض یکمشمول 

 ساااه روزریال و   15222 روزدر مورد کتاب هاي تک نساااخه جریمه نقدي هر        

 عضویت اعمال خواهد شد. )روزهاي تعطیل محاسبه خواهد شد( خدمات تعلیق

)کتاب هاي فارساای، یتین و الکترونیکی، مقایت،    جستتتجوی مبابک کتابخانه

 http://lib.tums.ac.ir                             پایان نامه ها و مجالت(:

 از این وب سایت در هر کجا که باشید می توانید براي انجام جستجو استفاده نمایید.

از طریق آدرس اینترنتی  پایگاه هاي اطالعاتی مورد اشتراک دانشگاه در جستجو -

http://diglib.tums.ac.ir د.می باش میسر 

در صورت نیاز به مقاله اي که به ان دسترسی ندارید می توانید درخواست خود  -

را به پست الکترونیکی کتابخانه ارسال بفرمایید. )ذکر مشخصات کتابشناختی مقاله 

 آن و همچنین مشخصات دانشجویی جهت درخواست مقاله ضروري است( doiو 

  

 pharmacylib@gmail.com           پست الکترونیک کتابخانه

 darout@                                                 کانال تلگرام کتابخانه

  + 028121181989                 واتساپ ریاست کتابخانهشماره 

 کتابخانهتلفن های تماس 

 جلیلی مرجان (ریاست) 00181484 - 00028446

 طالبی فاطمه جعفری و شهباز)امانت و مرجک(  00181416

 خاراباف شببم )خدمات فبی و کتاب های الکترونیکی(  00181412

 گلی فرشته )پایان نامه ها( 00181142

 صابری حسین)تکثیر(  00181414
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