راهنماي كتابخانه
مذت امانت كتاب
 كارشناسی:

 4جلذ  44روز

 كارشناسی ارشذ:

 6جلذ  14روز

 دكتري:

 41جلذ  01روز

 هیات علمی:

 11جلذ  41روز

اس طزیق ًزم افشار سیوزؽ کشبثخبًِ ٍ ثب اًشخبة گشیٌِ سزٍیسْبی اهبًز ٍ کلیک ثز رٍی گشیٌِ اخذ فْزسز سیسشن ّبی اطالػبسی جْز
سؼییي سزٍر داًشگبُ طٌؼشی شبّزٍد ٍ ثب ٍارد کزدى شوبرُ ػضَیز ٍ کلوِ ػجَر ٍضؼیز فؼلی خَد را هشبّذُ کزدُ ٍ در طَرر ًیبس کلوِ
ػجَر ً ،شبًی ٍ یب دسز الکشزًٍیکی خَد را سغییز دّیذ.

شماره دانشجویی یا کد مل ی



هٌَی اهبًز :هشبّذُ کشت اهبًشی ( فؼبل ،غیز فؼبل ،سبخیزی ٍ )...



هٌَی سوذیذ :سوذیذ کشت در طَرر ػذم سبخیز  ،یب ػذم رسرٍ ػضَی دیگز  ،سب  6ثبر



هٌَی رسرٍ :هشبّذُ کشت رسرٍ شذُ خَد

روش رزرو کتاب:
اس طزیق ًزم افشار سیوزؽ کشبثخبًِ ثِ ػٌَاى هْوبى (ٍ )guestارد شذُ ،هٌجغ فبرسی یب السیي را اًشخبة ًوَدُ ،کلیذ ٍاصُ هَرد ًظز را
جسشجَ ًوبییذ .سذس سَسط گشیٌِ درخَاسز سٌذ سوبهی ًسخِ ّبی کشبة  ،شوبرُ ّبی ثجز ،کذ هی لِ ای ٍ ٍضؼیز آى کشبة اس لحبظ
اهبًز ثَدى ٍ یب هَجَد ثَدى در هخشى ًوبیش دادُ هی شَد .ثذلیل ایٌکِ فقط  2جلذ کشبة هی سَاًیذ رسرٍ کٌیذ ،دس اس اًشخبة ًسخِ هَرد
ًظز کِ اهبًز اسز ،گشیٌِ درخَاسز سٌذ را کلیک ًوبییذ ،سذس شوبرُ ػضَیز ٍ کلوِ ػجَر را ٍارد کزدُ ،گشیٌِ ًگْذاری سٌذ یب رسرٍ
سٌذ را اًشخبة کٌیذ .کشبة ثزای شوب رسرٍ شذُ اسز.

ًکبر هْن ٍ قبثل سَجِ
 - 1اهبًز کشبة طزفبً ثب حضَر شخض ثْوزاُ کبرر داًشجَیی حبٍی هشخظبر اهکبى دذیز هی ثبشذ.
 - 2هسئَلیز حسبة ػضَیز ثؼْذُ ّز فزد ثَدُ ٍ در طَرر هغبیزر هَجَدی حسبة اهبًز سب  44سبػز ثِ هیش اهبًز هزاجؼِ ًوبییذ.
- 3آٍردى ّزگًَِ ٍسبیل شخظی ( کیف ،لخ سبح ٍ )...ثِ هخشى کشبثخبًِ هوٌَع اسز ٍ داًشجَیبى در طَرر ًیبس هی سَاًٌذ اس کوذ
ّبی هخظَص اسشفبدُ ًوبیٌذ.
 - 4در طَرر ػذم ًیبس ثِ کشبة هَرد ًظز اس جبثجب ًوَدى آى خ َدداری ٍ کشبة را درجبی خَد قزار دّیذ.
 - 5در طَرر دیزکزد در ثبسگشز کشبة جْز اسشفبدُ هجذد ،هی ثبیسز جزیوِ ثطَر کبهل دزداخز گزدد.

ًکبر هْن در خظَص هفقَد شذى کشبة


درطَرسی کِ کشبة ،هفقَد ٍ یب آسیت دیذُ ثبشذ  ،ثبیذ کشبة هَرد ًظز ( فبرسی یب اًگلیسی) یب آخزیي چبح یب ٍیزایش آى حذاکثز
در طَل دٍ ّفشِ سْیِ ٍ سحَیل کشبثخبًِ گزدیذُ ٍ جزیوِ دیزکزد آى ثِ ّوزاُ  33333ریبل دزداخز شَد .



در طَرر اًقضبی هْلز یبد شذُ ،کشبثخبًِ هیشَاًذ ػضَیز داًشجَ را لغَ ًوبیذ.



در طَرسی کِ فزد ادػب ًوبیذ کِ کشبة فبرسی هفقَد شذُ ًبیبة ثَدُ ٍ سْیِ آى اهکبى دذیز ًیسز ،هَضَع در کشبثخبًِ ثزرسی
شذُ ٍ در طَرر طحز ادػب ،داًشجَ هَظف اسز سِ ثزاثز قیوز رٍس آى را ثِ ّوزاُ ّشیٌِ خذهبر آهبدُ سبسی دزداخز ًوبیذ.



در خظَص کشت اًگلیسی،ادػبی ًبیبة ثَدى ثِ ّیچ ٍجِ قبثل قجَل ًجَدُ ٍ ثبیسشی کشبة هَرد ًظز ( غیز افسز) سْیِ شَد.



سب اسوبم اقذاهبر یبد شذُ خذهبر اهبًز ثِ هشقبضی ارایِ ًوی شَد .



ججزاى خسبرر اس طزیق سْیِ ًسخِ سکثیز شذُ کشبة هَرد سبییذ ًوی ثبشذ .

