در صفحِ اصلی کتبثخبًِ ٍارد ثخص هیْوبًبى ضذُ ٍ ثر

ًتبیج جستجَ در قسوت ًتبیج جستجَی ّوسهبى ثِ

شايستِتر ٍ كارآهذتر ًرمافسار جاهع كتابخاًِاي سيورغ را جايگسيي

حست ًیبز خَد هٌبثغ فبرسی ٍ یب هٌبثغ التیي را اًتخبة

صَرت خطی ًوبیص دادُ هیضَد کِ ثب کلیك ثر رٍی

ًرمافسار پارس آررخش ًوَد ٍ هبادرت بِ هكاًيسُ كردى كاهل آى

هیًوبیذ.

گسیٌِ یبفتِ تؼذاد کل ًتبیج جستجَ ًوبیص دادُ هیضَد.

كتابخاًِ داًشگاُ در سال  1931بِ هٌظَر ارائِ خذهات

ٍرزيذّ .ن اكٌَى اهَر پايِ ٍ بٌيادي كتابخاًِ با استفادُ از ًرمافسار
جاهع كتابخاًِاي سيورغ بِ صَرت كاهالً هكاًيسُ اًجام هيشَد.

راٌّوبی جستجَی هٌبثغ از سبیت
داًطگبُ آزاد اسالهی اراک

کتبثخبًِ داًطگبُ آزاد اسالهی اراک ّن اکٌَى یکی از
اػضبء سیکب (سیستن یکپبرچِ کتبثخبًِّبی داًطگبُّبی آزاد
اسالهی) هیثبضذ کِ از طریق ایي سیستن کبرثراى هیتَاًٌذ هٌجغ
اطالػبتی هَرد ًظر خَد را در کتبثخبًِّبی ػضَ سیکب ثِ رٍش زیر
جستجَ ًوبیٌذ.

در ایي قسوت صفحِ جستجَی ًرمافسار کتبثخبًِ ثبز ضذُ

کبرثر ٍارد سبیت داًطگبُ آزاد اسالهی اراک ضذُ

ٍ کبرثر هیثبیست در قسوت جستجَ ،ػجبرت هَرد ًظر

( ٍ )http://www.iau-arak.ac.irثب کلیك ثر رٍی

خَد را ٍارد ًوبیذ( .در ًرمافسار جبهغ کتبثخبًِای سیورؽ

ٍرٍد استبد ،کبرهٌذ ٍ یب داًطجَ گسیٌِ کتبثخبًِّب ٍ
پبیگبُّبی ػلَم را اًتخبة هیًوبیذ.

اهکبى جستجَ ثِ صَرت پیطرفتِ ،سبدُ ٍ کبهل ٍجَد
دارد کِ کبرثر ثر حست هَرد هیتَاًذ یکی از اًَاع
جستجَ را اًتخبة ًوبیذ کِ پیطٌْبد هیگردد جْت
حصَل ًتیجِ ثْتر ،کبرثراى از جستجَی پیطرفتِ استفبدُ
ًوبیٌذ ٍ در ّر فیلذ یك کلوِ تبیپ ضَد).

کبرثر ثب کلیك ثر رٍی گسیٌِ فرم کبهل اطالػبت کبهل
کتبثطٌبختی هٌجغ هَرد ًظر خَد را رؤیت هیًوبیذ ٍ
ضوبرُ ثبزیبثی سٌذ هَرد درخَاست خَد را ثِ کتبثذار
تحَیل هیدّذ.

اهکبى دیگری کِ ثرای کبرثراى فراّن گردیذُ اطالع از
ٍضؼیت اهبًت ػضَ هیثبضذ؛
جْت استفبدُ از ایي سرٍیس ػضَ ثبیذ ثِ ثخص
سرٍیسّبی اهبًت ٍارد ضذُ ٍ ثب کلیك ثر رٍی ٍرٍد،
ضوبرُ ػضَیت ٍ کلوِ ػجَر خَد را ٍارد ًوبیٌذ(.کِ
ثبیستی آى را از هسئَل ثخص اهبًت دریبفت ًوبیٌذ)

کتت تبخیری در ایي قسوت ثب رًگ قرهس هطخص ضذُ است.

كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي اراك

ًرمافسار ًوبیِ
كتابخاًِ داًشگاُ از سال  1931تاكٌَى ًوايِ
در ایي قسوت ػضَ هیتَاًذ اسٌبد در اهبًت ،تبریخ اهبًت ،تبریخ
ثبزگطت ٍ ٍضؼیت تبخیر خَد را هالحظِ ًوبیذ.

ًشريات فارسي (ًرمافسار ًوايِ) را جْت دريافت هقالِ
هشترک شذُ ٍ ايي ًرمافسار جْت استفادُ در كتابخاًِ ًصب
گرديذُ ٍ هتقاضياى هيتَاًٌذ از آى استفادُ ًوايٌذً .رمافسار
ًوايِ حذٍد ً 9011شريِ تخصصي ٍ عوَهي شاهل ًشريات
رٍزاًِّ ،فتگي ،هاّاًِ ٍ فصلٌاهِ را در ّر هاُ ًوايِ ٍ بِ
رٍزرساًي هيكٌذ .با راُاًذازي ايي ًرمافسار دريافت ًشريات
بِ صَرت هٌظن ،صرفِجَيي در ّسيٌِ ،زهاى ٍ فضا جْت
اشتراک هجالت بِ صَرت چاپي شذُ استّ .ن اكٌَى ًرم-
افسار ًوايِ در بخش كتابخاًِ فعال بَدُ ٍ در حال ارائِ
خذهات است ٍ هراجعيي هيتَاًٌذ با هراجعِ بِ بخش هرجع
بِ هقاالت هَرد ًظر داخلي دسترسي داشتِ باشٌذ.

پست الكترونيكي كتابخانه:
aiaulibrary92@gmail.com

