آیا میشود بدون داشتن کارت عضویت از امکانات بخش امانت استفاده کرد؟
خیر ،داشتن کارت عضویت الزامی است.
آیا میشود تلفنی کتابهایمان را تمدید کنیم؟
با توجه به فعال بودن بخش رزرو کتابخانه امکان تمدید تلفنی وجود ندارد و به همراه آوردن کتاب هنگام تمدید الزامی است.
من یکی از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد هستم .میخواستم بدونم آیا باید به کتابخانه دانشکده هم یک نسخه پایان نامه بدهم؟
کلیه دانشجویان ارشد موظفند زمان تسویه حساب پایان نامه خود را درقالب ( CDنسخه چاپی مورد نیاز نمیباشد) به کتابخانه تحویل دهند.
محتویات CDپایان نامه به شرح زیر میباشد:
ادامه مطلب

من دانشجوی دانشگاه شما نیستم .میخواستم بدونم میتونم عضو کتابخونه شما بشم؟
دانشجویانی که از خارج از دانشگاه مراجعه مینمایند میتوانند هر روز ساعت  8الی  01صبح با در دست داشتن معرفینامه معتبر از
دانشگاه مربوطه و ارائه کارت دانشجویی از امکانات کتابخانه کوثر( به غیر از بخش پایان نامهها) در محل استفاده نمایند.
من دانشجوی حسابداری دانشگاه الزهراء (س) هستم میتونم عضو کتابخانه ادبیات شوم؟
دانشجویانی که از خارج از دانشکده مراجعه مینمایند میتوانند هر روز ساعت  8الی  01صبح و  01الی 03:61با ارائه کارت
دانشجویی از امکانات کتابخانه ( به غیر از بخش پایان نامهها) در محل استفاده نمایند.

برای عضویت در کتابخانه چه مدارکی مورد نیاز است؟
.0کپی کارت دانشجویی
.2یک قطعه عکس اسکن شده بر روی  CDبا فرمت jpg
.6یک قطعه عکس 6 ×4پشت نویسی شده (ورودی های قبل از سال )0630
 .4دانلود و تکمیل نمودن فرم عضویت کتابخانه

آیا کتابخانه قابلیت  Searchاز بیرون کتابخانه را دارد؟
بله شما میتوانید از طریق آدرس http://lanlib.alzahra.ac.ir :تمامی منابع کتبخانه اعم از چاپی و الکترونیکی را  searchنمایید و در
صورت عضو بودن در کتابخانه دیجیتالی کتب الکترونیکی مورد نیاز خود را دانلود نمایید.

آیا پس از فارغ التحصیلی نیز میتوان از کتابخانه استفاده نمود؟
عضویت شما در کتابخانه کوثر ادبیات همزمان با فارغ التحصیلی ملغی میگردد ولی شما تا چند سال پس از فارغ التحصیلی
میتوانیدعضو کتابخانه دیجیتالی بوده و از امکانات آن بخش استفاده نمایید.

من فارغ التحصیل دانشگاه عالمه هستم .آیا میتوانم عضو کتابخانه دیجیتالی ادبیات شوم؟ شرایط آن به چه صورتی است؟
بله عضویت در کتابخانه دیجیتالی ادبیات محدودیتی ندارد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کتابخانه دیجیتالی ادبیات:
 .0دانلود و تکمیل نمودن فرم عضویت کتابخانه دیجیتالی
 6111 .2تومان هزینه

آیا با کارت عضویت کتابخانه کوثر ادبیات میتوان از کتابخانه تخصصی تاریخ هم کتاب امانت گرفت؟
خیر در صورتی که دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه الزهراء (س) باشید میتوانیدعضو آن کتابخانه نیز شوید.
مدارک عضویت:
.0کپی کارت دانشجویی
. . 2یک قطعه عکس 6 ×4پشت نویسی شده
 .6دانلود و تکمیل فرم عضویت کتابخانه تخصصی تاریخ

