"بٍ وام خذا"

معرفی

پايگاٌ َای االععاتی

كتر روٍ ي تركز ااىردضلمي داوطگرٌ صىعتي اتيركبير َمزترن ر تراايس
داوطگرٌ دت ارل  0337ضيل گرفج .دت ارل  0386احكاث اارتتمرن فعلاي
ر تطرتكج ضُرداتي تُران آغرم ي ايااط ارل 0388یر رن رفتٍ ي دت آذتترٌ
َمرن ارل تامرً رمگطر ي ضاك .ا اه تركاز دت حارل حرضار اٍ َماراٌ 04
كتر روٍ داوطايكٌ اي(اقمارتي) دت تُاران ي ياحاكَري یارد س ىاكتضبر ،
ترَطُر ي گرتسرت ر ُرٌ گيري ام فىريتي َري وً ه اطالضرتي ي اتتبرطي ي
ور افزاتَري كتر روٍ اي ٍ اتائٍ تكتر تي یردامد.
تجمًضٍ اصلي كتر روٍ دت فور ي رلغ ر  7511تتار تر اع دت  5طبقاٍ
ضرتل ص َري :تكتر اطالضرتي تاراتعيه ،ا رتضار ي تارتيه تىار ع
اطالضرتي ،ارمتروكَي تىر ع اطالضرتي ،فىريتي اطالضار  ،دي اارله تطرلعاٍ
تجزا ر م ر ىري  0511تتر تر ع ،دي ارله تساتجًي تىار ع ي یر گارٌ َاري
اطالضرتي ،ارله یر رن ورتٍ َري تحصيلي ،اارله وطار ر ت صصاي ،تياز
اتروج ،ت زن كترب ،تركز آتًمش ي ارله كى راوس تي رضك.
ا ه كتر روٍ يي ام غىي تر ه تجمًضٍ َري فىي ي تُىكاي كطًت ر يص
ام  041111وس ٍ كترب ٍ م رن اوگليسي ،يص ام  61111وس ٍ كترب اٍ
م رن فرتاي ،رلغ ر 0211ضىًان آتضيً وطر ر ت صصي تُىكاي ي ضلاً
یر ااٍ ،اايص ام  36111ضىااًان یر اارن ورتااٍ تقاارطع ت تلااص تحصاايلي

كتر روٍ ر َكف داتراي تستمر ٍ تىر ع اطالضارتي آوال ه(یيًااتٍ) ي
فراَم ومًدن فهآيتي َري وً ه اطالضرتي ي اضتراک یر گرٌ َري اطالضارتي
تًتد ويرم دت اتر آتًمش ي یژيَص ٍ اتائٍ تكتر تي یردامد.
اضوااري َياار ضلمااي ي داوطااجً رن تحصاايال تيميلااي داوطااگرٌ
تي تًاوىك ر تراتعٍ ٍ كتر روٍ ي فعرلارمي ضوً ج تاًد ،وار كارت ري ي
تتز ضبًت تا دت ص فىريتي اطالضر دت رفج ي ام تكتر ا ه ص كٍ دت
حرل حرضر ضرتل 32یر گرٌ اطالضرتي دت حًمٌ فىاي ي تُىكااي تاي رضاك
ُرٌتىك گردوك.

گسيذٌ مقررات كتابخاوٍ

 َمراٌ داضته كارت ضواً ج تُاج ااات ردٌ ام تاكتر كتر رواٍالزاتيااج.
 اات ردٌ ام كرت ضوً ج د گران ٍ َرضىًان تمىًع تي رضك. كتر روٍ ام اتائٍ اري س ٍ َمراَرن تعذيت تي رضك. تأتير دت تحً ل ي ر تمك ك كترب َري اتروتي تطمًل تر مٍ د ركردتطر ق تقرتا كتر روٍ تي رضك.
 دتصًت ت قًد ومًدن ي ر آايب تااروكن اٍ كتاربَاري اتاروتي،تسااایًليج ي تباااران تسااارت ياتدٌ اااٍ ضُاااكٌ ضواااً اترواااج
گيروكٌ تي رضك.
تعذاد ي مذت مجاز اماوت كتاب تًسط اعضاء

(ترحصااال آتااار ه دااااتريتدَري یژيَطاااي داوطاااگرٌ صاااىعتي اتيركبيااار)،

ايه المللاي ،آتضايً
یر گرٌ اطالضرتي ت صصي آوال ه ،تجاال ي تقار
ااتروكاتدَري تُم حًمٌ فىي ي تُىكااي ي ارلغ ار  34111ضىاًان كتارب
اليتريوييي تي رضك.

*پایگاه های موجود با توجه به نیاز اطالعاات کاابباا
کننده دائماً دب حال با ز بتان م باشد.

جامعاه اتااداده

* تحققيه ،یژيَطگران ي اضواري َيار ضلماي داوطاگرٌ َاري ارااار كطاًت
تااي تًاوىااك اار تراتعااٍ حوااًتي ،دت تحاال كتر روااٍ ام تااكتر ا ااه ااص
اات ردٌ ومر ىك.

نوع عضويت

مدت عضويت

تعداد كتاب

مدت امانت

اضورء َيأ ضلمي

طًل ديتٌ تكتج

01

چُرت َ تٍ

داوطجً رن دكترا

طًل تك تحصيل

01

چُرت َ تٍ

داوطجً رن اتضك

طًل تك تحصيل

7

دي َ تٍ

داوطجً رن كرتضىراي

طًل تك تحصيل

5

دي َ تٍ

كرتكىرن داوطگرٌ

طًل ديتٌ تكتج

3

دي َ تٍ

داوص آتًتتگرن

حكاكثر ك ارل(قر ل تمك ك)

2

دي َ تٍ

ضوً ترتج ام داوطگرٌ

حكاكثر ك ارل(قر ل تمك ك)

2

دي َ تٍ

جُت جستجً ،استفادٌ از مىابع ي دريافت راَىما َاا ي االععاات
تکمیلی بٍ پًرتال كتابخاوٍ مراجعٍ ومايیذ:
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شرايط عضًيت
-

دانشجويان دانشگاه صنعتی امیركبیر
تيميل فر ضوً ج ،تراتعٍ حوًتي ي اتائٍ كرت داوطجً ي.

-

كارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
تيميااال فااار ضواااً ج ،تيميااال فااار كااارتگز ىي ،تًتاااًد دت
"یًتترل"> " فر دتتًااج ي ا رتش" ،تراتعٍ حوًتي ي اتائٍ تكاتک.

-

دانشجويان و اعضای هیات علمی ساير دانشگاه های كشور
تيمياااال فاااار ضوااااً ج ،تيمياااال تااااكاتک م  ،تًتااااًد دت
"یًتترل"> "ضوً ج ترتج ام داوطگرٌ" ،تراتعٍ حوًتي ي اتائٍ تكاتک.

-

پژوهشگران ،مهندسان و صنعتگران كشور
تيمياااال فاااار ضوااااً ج ،تيمياااال تااااكاتک م  ،تًتااااًد دت
"یًتترل"> "ضوً ج ترتج ام داوطگرٌ" ،تراتعٍ حوًتي ي اتائٍ تكاتک.

خذمات بٍ اعضاء و مراجعیه

-

تااكتر تيزاتروااج ضرتل:ضوااً ج ،اتروااج كتاارب ،تسااً ٍ حساارب ي
تاَىمر ي ي یرا گً ي تراتعيه.

-

تكتر ترتع ضرتل :اات ردٌ ام یر ارنورتاٍ َار ،كتارب َاري ترتاع ي
وطر ر ادياتي.

-

ارله تستجً ي اات ردٌ ام یر گرٌَري اطالضرتي ي ااتروكاتدَر.

-

ارله تستجً ي اات ردٌ ام كترب َر ي یر رن ورتٍ َري اليتريوييي.

-

رگاازاتي كااال َااري آتًمضااي تاارتبط ي چگااًوگي اااات ردٌ ام
یر گرٌ َري اطالضرتي.

-

تطريتٌ ي یرا گً ي ٍ تحققيه ي یژيَطگران ي صىعتگران.

داوشگاٌ صىعتی امیركبیر
كتابخاوٍ ي مركس اسىاد علمی

ساله مطالعٍ

مخسن

ساله وشريات
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