
 

 

 

 9911 تاتستاىخثرًاهِ 

 داًشکذُ پرستاری الیگَدرز

هادرروزهایکروناییکتابخانه

 )قسمتاول(

 

 تْراى داًشگاُ اًتشارات ّای کتاب الکترًٍیکی ًسخِ رایگاى عرضِ

 ٍ استاداى پژٍّشگزاى، دستزسی ػذم ٍ مزًٍا ٍیزٍس شیَع اس ًاشی هشنالت تِ تَجِ تا

 النتزًٍینی متاتْای ّوِ تْزاى داًشگاُ اًتشارات هؤسسِ ػلوی، هٌاتغ تِ گزاهی داًشجَیاى

. دّذ هی قزار هٌذاى ػالقِ ّوِ اختیار در رایگاى صَرت تِ ۹۹۱۱ فزٍردیي اتتذای اس را خَد

 اًتشارات هؤسسِ متاتخَاى یا فیذیثَ متاتخَاى اپلینیشي تِ تَاًیذ هی متاتْا دریافت تزای

 .فزهاییذ هزاجؼِ تْزاى داًشگاُ

 تِ متاتخَاى ٍیٌذٍس ًسخِ ٍ اًذرٍیذ ًسخِ دریافت تزای هؤسسِ النتزًٍینی متاتخَاى صفحِ

 .است دستزسی قاتل https://press.ut.ac.ir/help?menu=9۱ ًشاًی

 ایراى هلی کتاتخاًِ تِ دٍر راُ از دسترسی

 ٍ  ػلوی ، پژٍّشی ، آهَسشی  ای هؤسسِ  ایزاى  اسالهی  جوَْری  هلی  متاتخاًِ ٍ اسٌاد  ساسهاى

  ػالیِ  ریاست ٍ  است  رسیذُ  اسالهی  شَرای  هجلس  تصَیة  تِ  آى  اساسٌاهِ  مِ  است  خذهاتی

 . است  جوَْری  رئیس تا  آى

  خذهات هزمش ۹۹۳۱  سال در. گزدد تاسهی ۹۹۹۱  سال  تِ  هلی  متاتخاًِ  رسوی  گیزی شنل

  ادغام  هلی  متاتخاًِ در  اسالهی  اًقالب  فزٌّگی  هذارك  ساسهاى ۹۹۳۱  سال در ٍ ، متاتذاری

 اسٌاد  ساسهاى ٍ  هلی  متاتخاًِ ، اداری  ػالی  شَرای  تصَیة تا ۹۹۱۹  سال در  سزاًجام ٍ شذًذ

  ساختواى دٍ در  ساسهاى  ایي  امٌَى.  گزفت  شنل  فؼلی  ساسهاى ٍ شذًذ  ادغام  ّن تا  هلی

 .دارد  فؼالیت « ایزاى  هلی اسٌاد  گٌجیٌِ» ٍ « ایزاى  هلی  متاتخاًِ»  هستقل

 ۳۹ رایگاى صَرت تِ ٍ هحذٍدیت تذٍى مِ ساسهاى ایي دیجیتال هلی متاتخاًِ تِ دستزسی

 ۳۱ تاریخ اس است دادُ قزار هٌذاى ػالقِ اختیار در تزخط هطالؼِ تزای را متاب ۹۳۳ ٍ ّشار

 .شذ خَاّذ تاس ساسهاى اس خارج اس اػضا تزای ۹۹۱۱ اسفٌذ

 ٍارد تا ٍ http://dl.nlai.ir آدرس طزیق اس متاتخاًِ ایي تِ دستزسی تزای تَاًٌذ هی اػضا

 متاتخاًِ هذارك اس پسَرد ػٌَاى تِ مذهلی ٍ مارتزی شوارُ ػٌَاى تِ ػضَیت شوارُ مزدى

 .مٌٌذ استفادُ دیجیتال

 ماهل صَرت تِ ّا متاب. دارد ٍجَد هختلف هَضَػات در متاتخَاًی اهناى سایت، ایي در

 سایت ایي در شذى ػضَ صَرت در. است گزفتِ قزار سایت رٍی آًْا ماهل هتي ٍ شذُ اسني

 قزار ّن مٌار هجاسی صَرت تِ را ػالقِ هَرد ّای متاب ٍ مزد ایجاد شخصی متاتخاًِ تَاى هی

 .داد

 پایاى تا ایزاى هلی متاتخاًِ ٍ اسٌاد ساسهاى رییس دستَر تا اسٌاد ایي پذیزی دستزس

 .است گزفتِ قزار مارتزاى اختیار در آیٌذُ سال  فزٍردیي

 ًشاًی تِ ایزاى ًَجَاًاى ٍ مَدماى هلی متاتخاًِ سایت ٍب در ّوچٌیي

http://icnl.nlai.ir ٍُهخصَص مِ ّایی پادمست ٍ صَتی متاب هجالت، متاب، تز ػال 
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 در ّن مَدك حَسُ اخثار ایٌنِ ضوي. است استفادُ قاتل ّن شذُ تْیِ ًَجَاًاى ٍ مَدماى

 .است استفادُ ٍ هشاّذُ قاتل سایت ایي

  رایگاى الکترًٍیکی هٌثع ّسار 9۱۱ از تیش تا تثیاى دیجیتالی کتاتخاًِ

 اس دِّ یل گذشت تا https://library.tebyan.net ًشاًی تِ تثیاى دیجیتالی متاتخاًِ

 هٌاتغ مارتزاى، تِ خذهات ارتقای ٍ الوللی تیي استاًذارّای ارتقای ضوي تَاًستِ خَد فؼالیت

 .تزساًذ هٌثغ ّشار ۹۳۳ اس تیش تِ اًگلیسی ٍ ػزتی فارسی، ستاى سِ در را خَد رایگاى

 استاًذارد تزاساس هٌاتغ ًَیسی فْزست تِ تَاى هی متاتخاًِ ایي تزجستِ ّای ٍیژگی دیگز اس

 سِ تِ «اسالهی ػلَم» ٍ «اصفا»فارسى فزٌّگى ّای اصطالحٌاهِ اس استفادُ ًیش ٍ الوللی تیي

 .مزد اشارُ هٌاتغ هَضَػی تٌذی دستِ تزای ػزتی ٍ اًگلیسی فارسی، ستاى

 ًَر دیجیتال کتاتخاًِ تِ دسترسی

 ًشاًی تِ ًَرالیة اسالهی ػلَم ّای متاب تخصصی اطالػات تاًل

https://www.noorlib.ir حذٍد در مِ است متاب جلذ ّشار ۹۱ دارای حاضز حال در 

 تشرگتزیي اس ینی ػٌَاى تِ ٍ گیزد هی تز در را تصَیز ٍ هتي صفحات ّشار ۹۳۳ ٍ هیلیَى ۳۳

 در تحقیقاتی اتشارّای ٍ پژٍّشی فزاٍاى ّای قاتلیت تا اسالهی، هؼارف تخصصی ّای متاتخاًِ

 .است هحتزم پژٍّشگزاى ٍ هحققاى خذهت

 

 کشَر آًالیي کتاتخاًِ

 قزار ارسشوٌذ متاب سیادی تسیار تؼذاد http://infoketab.ir ًشاًی تِ متاتخاًِ ایي در

 آهَسشی ٍ رٍس تِ اطالػات تِ دستزسی ّشیٌِ در ساهاًِ ایي اس استفادُ تا تتَاًذ مارتز تا دارد

 .ًوایذ جَیی صزفِ هختلف ّای سهیٌِ در

 سایت تاالی در راٌّوا هٌَی سیز در ػضَیت ٍ سایت تا مار تزای مارتزاى مار سَْلت تزای

 صَرت در ّوچٌیي است شذُ دادُ مارتزی حساب ساسی فؼال ٍ ػضَیت جْت تَضیحاتی

 در ػضَیت اس تؼذ) تینتیٌگ تخش طزیق ًظزاس هَرد هحتَا یا هَضَع خاص هحتَای تِ ًیاس

 را مارتز ًظز هَرد هحتَای ٍقت اسزع در تا داد اطالع سایت تِ ها تا تواس تخش اس یا( سایت

 .شَد دادُ قزار سایت در

 

 

 اخثار هْن تاتستاًِ

 جْت داًشجَیاى کتاتخاًِ در هجازی کارگاُ دٍ ترگساری -

 فعالیت کتاتخاًِ ی هجازی داًشکذُ در ایام کرًٍا در پیام رساى ٍاتساج -

 11شْریَر  91توذیذ کلیِ کتة اهاًتی تا تاریخ  -
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