
 نشريات  بخش

و فارسي و پايان نامه ها  فراهم آوري مجموعه غني از نشريات التين  بخش نشريات در طبقه دوم کتابخانه واقع گرديده است که با      
 خدمات خود را به کاربران ارائه مي نمايد.

به صورت چاپي خريداري ميگرديد  2010دسترسي به اين بخش به صورت سيستم نيمه باز مي باشد . در اين بخش نشريات تا سال      
بعضي عناوين مجالت مورد نياز گروههاي آموزشي، تعداد onlineبه دليل عدم خريد مجالت چاپي و نيز عدم دسترسي  2011ولي از سال 

عنوان  126به  2016عنوان به صورت سي دي خريداري و در پورتال کتابخانه مرکزي بارگذاري شد. اين تعداد مجالت در سال  46
ارتقاء يافته است که اطالعات کتابشناختي مجالت و مقاالت مجالت همراه با جستجوي موضوعي در پورتال کتابخانه ديجيتال حنان قابل 

 بازيابي است

 اهم فعاليت هاي بخش نشريات 

 سفارش نشريات التين گروههاي آموزشي در ابتداي هر سال ميالدي -1

 ان و راهنمايي آنان جهت جستجو و استفاده از منابعپاسخگويي به پرسش هاي کاربر -2

 فتوکپي از مقاالت مجالت چاپي  -3

 تسويه حساب با دانشجويان تحصيالت تکميلي )تحويل پايان نامه( -4

 خدمات و سرويس دهي در بخش پايان نامه ها -5

 پي گيري کسري نشريات -6

 کتابخانه ديجيتال حنانراهنمايي مراجعان در بازيابي و دانلود مقاالت در  -7

 مقررات استفاده از پايان نامه ها

همه کاربران عضويت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ) اعم از دانشجو، اعضاء هيات علمي ، کارمندان و ...( که آنها در نرم افزار 
 کتابخانه مرکزي فعال مي باشد مي توانند از پايان نامه هاي موجود در کتابخانه استفاده نمايند.

 نحوه استفاده از پايان نامه ها 

 ي معتبر و يا معرفي نامه از سازمان مربوطه استفاده از پايان نامه ها ضروري است.ارائه کارت شناساي

 نحوه دسترسي 

 پايان نامه ها در کتابخانه مرکزي امانت داده نمي شوند و مطالعه و يادداشت برداري در محل کتابخانه مرکزي امکان پذير است.

ه را از طريق نرم افزار جامع کتابخانه به صورت رايگان در دسترس اعضاء قرار کتابخانه مرکزي فايل ديجيتال پايان نامه ها ي دانشگا
 مي دهد که تنها قابل رويت براي استفاده کنندگان است ولي قابليت پرينت و کپي برداري را ندارد.

 ارائه خدمات کپي و دسترسي به فايل الکترونيکي پايان نامه ها به متقاضيان در اين بخش صورت مي گيرد.

تهيه کپي از صفحات مجاز )چکيده، فهرست مندرجات، منابع و ضمايم( پس از پرداخت هزينه مربوطه با هماهنگي و نظارت کتابدار بخش 
 امکان پذير است.

 کپي برداري از پايان نامه توسط نويسنده، استاد راهنما و مشاور آن بالمانع است.



 مرکزيمدارک الزم براي ارائه پايان نامه به کتابخانه 
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