
 

 

 

 

 

 

مطالعه کتاب یعنی استحمام مغز 

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات مالمت بار به 

ساعات لذت بخش 

 

 تهیه کننذگان کتابذاران کتابخانه دکتر قزیب

 1397آرر 

 

کتاتخاًِ دکتر قریة،یک کتاتخاًِ تیوارستاًی است 

 آغاز تِ فؼالیت ، تاسیسَ ضرٍع تِ کار تیوارستاىزکِ ا

اٍلیي کتاتذار ایي کتاتخاًِ، خاًن ّیل .ًوَدُ است

ایي ٍاحذ در اتتذا فقظ دارای .اًگلیسی تَدُ اًذ

کتاتْای رهاى فارسی ٍ التیي ترای پرسٌل،تیواراى ٍ 

در 1366کتاتخاًِ تاسال.ّوراُ تیوار تَدُ است

ساختواى قذین دایر تَد ٍ پس از آى تِ هحل فؼلی 

فضای .هٌتقل ٍ تجْیس گردیذ (عثقِ اٍل تیوارستاى)

 هتر هرتغ است ٍ تِ صَرت 600کتاتخاًِ در حذٍد 

. تاز ادارُ هیطَد

اهکاى . استNLMردُ تٌذی کتاتْا تِ رٍش 

جستجَی اعالػات کتاتطٌاختی، از عریق ًرم افسار 

 elib.sums.ac.irتِ آدرس ( (kohaکتاتخاًِ

 . ٍجَد دارد

کتاتخاًِ ضاهل تخص ّای هخسى کتاب ٍ اهاًت، هرکس 

 .ایٌترًت ٍ سالي هغالؼِ هی تاضذ

 

 

 

رائِ خذهات تِ هراجؼِ کٌٌذگاى عثق آییي ًاهِ کتاتخاًِ ا

 ( کتة ٍ ًطریات،ضاهلذراختیار قرار دادى هٌاتغ هَرد ًیاز)

ت ػلوی یاداًطجَیاى ٍ کادر ُ. صَرت هی گیرد

تِ ضرط ػضَیت در کتاتخاًِ ٍ ًرم افسارکتاتخاًِ  داًطگاُ

(koha)هی تَاًٌذ از هٌاتغ کتاتخاًِ استفادُ ًوایٌذ  .

شىاساگر استاوذارد بیه المللی  )شماره شابکا

 (کتابخاوه ها در ایران

IR-201930005  داًطگاُ ػلَم )تیوارستاى ًوازی

،  (پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی استاى فارس

 کتاتخاًِ دکتر قریة

 

http://195.146.46.94/
http://195.146.46.94/


 

 

 

 
 

 :خریذ کتاب از عریق زیر اًجام هی ضَد 

ارسال لیست تِ گرٍّْای آهَزضی ٍ دریافت  -1

 لیست کتاب ّای اًتخاتی 

تراساس لیست ػٌاٍیي کتاب ّای هَرد ًیاز،کِ  -2

در کتاتخاًِ قرار دارد ٍ هَرد تاییذ  گرٍُ قرار 

 .هی گیرد

فْرست الفثایی کتة خریذاری ضذُ از 

ًوایطگاُ یا هرکس ًطر، پس از خریذ در 

تاتلَی اعالع رساًی کتاتخاًِ اػالم 

هیطَد ٍ از عریق ترًاهِ کتاتخاًِ قاتل 

ایي فْرست در صفحِ تازُ . تازیاتیاست

 .ّای کتاتخاًِ در سایت آهذُ است

 
هقاالتی   هی تَاًیذ"سفارش هقالِ" از عریق خذهات

پایگاُ ّای اعالػاتی  هتي کاهل آى ّا از عریق کِ

را  دسترس ًیستٌذ ضیراز قاتل داًطگاُ ػلَم پسضکی

 پس از تررسی فرم سفارش ٍ دریافت .سفارش دّیذ

 

 
 

ّسیٌِ آى، هقالِ هَرد ًظر ضوا تِ آدرس پست 

 ارسال خَاّذ ،رم سفارشفالکترًٍیکی قیذ ضذُ در 

چٌاًچِ هقالِ هَرد ًظر ضوا یافت ًطذ، ٍجِ .گردیذ

در صَرت ًیاز تِ .دریافت ضذُ هسترد خَاّذ گردیذ

تواس  (36125673 )ایي ضوارُ اعالػات تیطتر تا

 .تگیریذ

 

ترگساری کارگاّْای آهَزضی تاًک ّای اعالػاتی در هرکس 

ایٌترًت کتاتخاًِ هرکس آهَزضی درهاًی ًوازی اًجام هی 

 .ضَد

 

 

 عناوین بانکهای اطالعاتی 

Endnote 

Clinical key 

Up to date  

Pubmed 

Science direct 

Ovid  

Scopus 

ProQuest 

ترًاهِ زهاًثٌذی ترگساری کارگاّْا در ترد ٍ ٍب سایت 

کتاتخاًِ قاتل رٍیت هی تاضذ در صَرت توایل تِ ضرکت 

در کارگاّْا تِ صَرت گرٍّی یا اًفرادی  تا کتاتخاًِ 

 . تواس حاصل ًواییذ

چٌاًچِ در ساػاتی غیر از ساػات رکر ضذُ توایل تِ 

ضرکت در کارگاّْا داضتِ تاضیذ هی تَاًیذ تا کتاتخاًِ 

 .071-36125673.ّواٌّگ کٌیذ



 

 

 


