شرایط عضویت و استفاده ازمنابع کتابخانه مرکزی واحد شهر قدس
 .1دانشجویان گرامی می توانند با دانلود فرم عضویت از طریق سایت واحد (قسمت کتابخانه مرکزی واحد – فرم ها ) پس از
پرکردن فرم و همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر و یا پرینت انتخاب واحد عکس دار به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.
*دانشجویان مهمان نمی توانند عضو کتابخانه واحد شوند*
***************************************************************
شرایط امانت کتاب
 .1همراه داشتن کارت دانشجویی و یا پرینت انتخاب واحد عکس دار نیمسال جاری الزامیست.
 .2دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی  :دو جلد کتاب به مدت
 .3دانشجویان کارشناسی ارشد :
 .4دانشجویان دکترا

سه جلد کتاب به مدت

دو هفته .

سه هفته .

 :چهار جلد کتاب به مدت چهار هفته.

 .5منابع کتابخانه فقط توسط صاحب کارت قابل استفاده است ،در غیر اینصورت عضویت دانشجو لغو خواهد شد.
 .6درصورت نداشتن متقاضی ،کتاب یک الی دوبار قابل تمدید می باشد.تمدید کتاب به صورت حضوری و با همراه داشتن کتاب
امکان پذیر می باشد.
جریمه دیرکرد  :در صورت تاخیر در بازگرداندن کتاب بیش از دو هفته دوبرابر مدت زمان دیرکرد ،عضویت دانشجو به حالت تعلیق
در خواهد آمد.
***************************************************************
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا:
.1امکان دسترسی به مقاالت و استفاده از پایگاه های علمی ذیل در داخل واحد فراهم شده است .قابل ذکر است که دسترسی فقط از
طریق  Ipها و کامپیوترهای موجود در واحد به آدرس های ذیل امکانپذیر بوده و نیاز به  Registerشدن نمی باشد .در صورت
داشتن هرگونه سوال با کتابخانه مرکزی واحد ،داخلی ( 1200خانم فیروزی ) تماس حاصل فرمایید.
2. Onlinelibrary.wiley.com

1.Sciencedirect.com

4.Scopus.com

3. Link.springer.com

5.cabdirect.org

 .2دسترسی به سایت سیویلیکا به آدرس  http://www.civilica.comجهت استفاده از مقاالت کنفرانسهای
علمی کشور و دریافت دو مقاله در هر  24ساعت به صورت رایگان از طریق سایت واحد ( فقط از طریق سیستمهای موجود در سایت
پژوهش – ساختمان علوم پایه ) امکان پذیر میباشد.
.3دسترسی رایگان به برخی مقاالت التین از طریق سایت دواج به آدرس

http://doaj.org

امکانپذیر میباشد.

