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کتابخاوٍ داوطکذٌ بُذاضت   

عٌَاى پبیبى ًبهِ ثِ ارائِ خذهبت ثِ داًطجَیبى ٍ  571جلذ کتبة فبرسی ٍ التیي ٍ  13132کتبثخبًِ داًطکذُ ثْذاضت ثب 

دستِ هَضَعی  10اسبتیذ ٍ اعضبی ّیبت علوی هی پزداسد، کتبثْبی  کتبثخبًِ ثز اسبس رضتِ ّبی هَجَد در  داًطکذُ ثِ 

ثْذاضت حزفِ ای، ثْذاضت علَم ثْذاضتی در تغذیِ، تغذیِ جبهعِ ًگز،  اپیذهیَلَصی، تغذیِ، تمسین ثٌذی ضذُ اًذ کِ ضبهل )

.هحیط، ثْذاضت عوَهی، آهَسش ثْذاضت ٍ سبلوٌذی ٍ حطزُ ضٌبسی پشضکی هیجبضذ(  

.بى پذیزهی ثبضذدستزسی ثِ سیبِّ هٌبثع هَجَد در کتبثخبًِ اس طزیك آدرس سیز اهک  
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 بخص َای کتابخاوٍ

بخص سفارش ي تُیٍ مىابع کتابخاوٍ*    

کتت صی، ٍظیفِ ایي ثخص خزیذ ٍ گزد آٍری کلیِ هٌبثع هَرد ًیبس کتبثخبًِ هبًٌذ کتت فبرسی ٍ اًگلیسی، هجالت تخص 

 هی ثبضذ.الکتزًٍیکی 

     * بخص فُرست وًیسی ي ردٌ بىذی

هی ثبضذ . ًزم افشار هَرد استفبدُ   NLMٍظیفِ ایي ثخص سبسهبًذّی ٍ ردُ ثٌذی هٌبثع کتبثخبًِ ثز اسبس سیستن ردُ ثٌذی 

 در کتبثخبًِ کَّب هی ثبضذ. 

 *بخص اماوت

اطالع رسبًی ، اهبًت هٌبثع، توذیذ یب رسرٍ اس ٍظبیف ایي ثخص هی ثبضذ.هذت اهبًت کتبثْب یک ّفتِ هی ثبضذ کِ در خذهبت 

ضَد ٍ هطبلعِ صَرت اهکبى توذیذ هی ضَد. کتبثْبی هزجع ضبهل فزٌّگ ّبی لغبت ٍ دایزُ الوعبرف ّب اهبًت دادُ ًوی

ثبضذ کِ فزایٌذ خزٍج ،هی   gateایي ثخص هجْش ثِ سییستن ایوٌی  ،هٌبثع فَق فمط در هحیط کتبثخبًِ همذٍر هی ثبضذ. 

 ٍ غیزفعبل ًوَدى آى جْت اًجبم فزایٌذ اهبًت الشاهی هی ثبضذ.

 بخص پایان وامٍ َا  * 

صبق فبیل چکیذُ پبیبى ًبهِ ثِ ًزم افشار کتبثخبًِ اس ٍظبیف ایي ٍ ّوچٌیي ال ًبهِ دریبفت ًسخِ چبپی ٍ الکتزًٍیکی پبیبى 

 ثخص هی ثبضذ.

 . 

  



 تأخیر در تحًیل مىابع:  مربًط بٍ  ضًابط

ضَد.   صَرتی کِ هٌبثع ثِ اهبًت گزفتِ ضذُ در هَعذ همزر ثِ کتبثخبًِ ثزگزداًذُ ًطَد هطوَل جزیوِ ًمذی هصَة هیدر    

کتبة هفمَد، ًبلص یب غیزلبثل استفبدُ ضَد ثبیذ عالٍُ ثز جزیوِ ًمذی ، آخزیي چبح آى حذاکثز تب یکوبُ تْیِ ٍ ثِ اگز 

  کتبثخبًِ تحَیل دادُ ضَد.

  

 معرفی کارکىان

 وام ي وام خاوًادگی مذرک تحصیلی سمت ضمارٌ تماس

 فبطوِ افتخبریبى کبرضٌبس ارضذ کتبثذاری ٍ اطالع رسبًی پشضکی هسئَل کتبثخبًِ 284

 هْزًبس صذیمی کبرضٌبس کتبثذاری ٍ اطالع رسبًی کبرضٌبس کتبثخبًِ 287

کتبثخبًِکبرضٌبس  252  عجذالزحوي طَری کبرضٌبس کتبثذاری ٍ اطالع رسبًی 

  

 

 ساعات کار کتابخاوٍ

30/15الی  30/7ضٌجِ الی چْبرضٌجِ   

.کتبثخبًِ در طجمِ ّوکف سبختوبى اداری ٍالع ضذُ است  

 آدرس : کًی زَرا کًچٍ جىب ادارٌ بُسیستی ، ايلیه فرعی سمت چپ

75015270770-4تلفه تماس:   

75015253777فاکس:   

Email: healthlib3@sums.ac.ir 

  

 


