
 

 

 

 

    

 

 
 

 

1399مجازی کتاب تهران در سال نمایشگاه بین المللیاولین از  خرید غیرحضوری و آنالین        

   ،به دلیل شیوع بیماری کرونا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که به صورت سالیانه برگزار می شد

کتابخانه پردیس نیز طبق روال سالهای گذشته جهت تامین  .امسال به صورت مجازی برگزار گردید

به  تومان 26000000با قیمت کل نسخه از کتب فارسی و التین را  214عنوان و 53 مجموعه خود

  استفاده ی اساتید و دانشجویان پردیس خریداری نمود.منظور 

شدورت غیر حضوری امکانپذیر عضویت دانشجویان جدید الورود به ص  

گسترش بیماری کرونا و عدم مراجعه مکرر دانشجویان این امکان فراهم  به منظور جلوگیری از 

عضو کتابخانه با داشتن شرایط عضویت بصورت غیرحضوری  پردیس دانشجویان متقاضیگردید تا 

 شوند و از خدمات آن استفاده نمایند

 

 
دتابخانه دیجیتال گیگالیب راه اندازی شک  

 جدید سامانه طریق از اطالعاتی های بانکپایگاه و  200بیش از  به رایگان دسترسی

 شده است. دانشجویان فراهمبرای اعضای هیات علمی و  (gigalib.org)گیگالیب

  شماره تلفن همراه: و رمز عبور شماره ملی: نام کاربری 

Clinical Key, EBSCO, ProQuest Dissertation & Thesis, Reaxys, Ulrichs Web 
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 تمدید و رزرو غیر حضوری کتاب ها امکانپذیر شد

میتوانند در ساعات اداری با تماس تلفنی و متقاضیان به منظور رفاه حال اعضای کتابخانه در ایام بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع آن 

وارد  نیزیا با ارسال پیامک کتابهای خود را در صورت رزرو نبودن آن تمدید نمایند. ضمن آنکه می توانند با نام کاربری و رمز عبور 

 .شده و برای یکبار کتب خود را تمدید نمایند خودسامانه کتابخانه وپروفایل 

بین الملل )گاهنامه(کتابخانه پردیس خبرنامه     

        

  غیر حضوری انجام می شود آنالین و ثبت اطالعات پایان نامه به صورت

دانشجویان پردیس در زمان فارغ التحصیلی می بایست اطالعات و مستندات پایان نامه خودرا در سامانه کتابخانه مرکزی به آدرس 

http://centlib.gums.ac.ir  دانشجویان انجام دهند. بارگذاری نمایند و با حضور در کتابخانه بقیه مراحل تسویه حساب را

  ند به بخش راهنماها در صفحه وب سایت کتابخانه پردیس مراجعه نمایند.کسب اطالعات بیشتر می توان برای
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تعداد کتابهای خریداری شده از نمایشگاه 

 1399مجازی کتاب تهران در سال 

 کتابهای فارسی

 کتابهای التین

320 

206 

 آمار کاربران

 کاربران فعال

کاربران تسویه 

 حساب شده

 

 
 

 

 
 

 

4777 

821 

224 

116 

474 

 آمار منابع اطالعاتی کتابخانه

 کتاب های فارسی

 کتابهای التین

 پایان نامه

 لوح فشرده فارسی

 لوح فشرده التین
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 1399آمار کارد میزامانت در سال 

 کتابهای فارسی

 کتابهای التین

کتب الکترونیک  

 فارسی

 01344543185- 01344543182شماره تماس:

  IC.Lib@gums.ac.ir  :پست الکترونیک

 واحد کتابخانه پردیس بین الملل

mailto:IC.Lib@gums.ac.ir

