
1 

 

 :پردیس فارابی دانشگاه تهران كتابخانه 

 

 سواالت متداول
 

 چگونه می توان عضو کتابخانه پردیس شد؟-1

 پس از دریافت کارت دانشجویی به کتابخانه مراجعه فرمائید.صرفاً پاسخ:  

 

 فاده نمود؟است های دانشگاهو سایر کتابخانه چگونه می توان از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -2

 به بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمائید.پاسخ:  

 

 آیا امکان تمدید اینترنتی و تلفنی کتابهای امانت گرفته شده وجود دارد؟-3

بله. برای تمدید اینترنتی کافی است از قسمت ورود و با استفاده از کلمه کاربری و پسورد ایمیل پاسخ:  

افزار کتابخانه به نشانی ذیل بشوید و ضمن مشاهده کتب امانی خود خود وارد پروفایل شخصی خود در نرم 

نیاز  VPNتقاضای تمدید کتب امانی خود را ثبت نمایید. الزم به ذکر است برای استفاده از نرم افزار کتابخانه به 

ده استفا 0256166330و  0256166322د از تمدید تلفنی با شماره های توانیدر مواقع ضروری می ندارید.

 faces/home.jspx/8443.ut.ac.ir:1https://lib                                                           نمایند.

تمدید کتاب  تذکر: تمدید تلفنی صرفاً برای موارد ضروری است و دانشجو موظف به استفاده از اینترنت برای

 است.

 

 ، همراه داشتن کتاب و یا کارت دانشجویی لزومی دارد؟حضوری آیا به هنگام تمدید-4

 پاسخ : خیر 

 

 آیا امکان امانت گرفتن کتاب با کارت دوستان دانشجو وجود دارد؟-5

دانشجو باید با همراه داشتن کارت دانشجویی شخصاً مراجعه  ،پاسخ: خیر. جهت امانت گرفتن کتاب

 اید.نم

 

 امکان تمدید پیاپی کتاب چند مرتبه وجود دارد؟-6

در غیر اینصورت جریمه تاخیر  ،کتاب باید به کتابخانه اعاده شودمرتبه و پس از آن  2پاسخ : حداکثر  

 محاسبه خواهد شد.
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 آیا جریمه های تاخیر کتاب اخذ می شود؟ -7

 پاسخ : بله 

 

 جستجو و یافتن کتاب مورد نظر به عهده چه کسی می باشد؟-8

و یافتن کتاب از  در نرم افزار می شود جستجو دارهپاسخ: با توجه به اینکه کتابخانه به صورت قفسه باز ا

ها به عهده دانشجو می باشد و همکاران مخزن در صورت نیاز فقط اقدام به راهنمایی مراجعان خواهند بین قفسه

 نمود.

 

 های کتابخانه چگونه است؟ها در قفسهرده بندی کتاب-9

کتابخانه کنگره  برگرفته از رده بندی LC پاسخ: رده بندی کتابخانه پردیس فارابی بر اساس رده بندی

و بر اساس حروف و شماره های مربوط از شماره  Zتا  Aکتب التین و فارسی جداگانه از حرف  می باشدآمریکا 

بر اساس این نوع رده بندی معموالً کتب دارای موضوعات مشابه در کنار هم  .ب می شوندکوچک به بزرگ مرت

 قرار خواهند گرفت.

 

 امکان به امانت گرفتن پایان نامه ها و مجالت آرشیو و کتب مرجع وجود دارد؟-10

 پاسخ: خیر

 

 امکان جستجوی کتاب های کتابخانه از خارج از پردیس وجود دارد؟ -11

قسمت جهت اطالعات بیشتر به طریق نرم افزار کتابخانه و نیز از وب سایت کتابخانه ملی،  پاسخ: بله از

 سایت کتابخانه مراجعه فرمائید.جستجوی کتاب و پایان نامه 

 

 نحوه استفاده از پایگاه های اطالعات علمی دانشگاه در داخل و خارج دانشگاه چگونه است؟ -12

ن معنی که در محور است به ای IPت علمی دانشگاه به صورت دسترسی به پایگاه های اطالعاپاسخ: 

دانشگاه( به راحتی می توان به این پایگاه ها وصل شد. در های  IPداخل دانشگاه و با اتصال به اینترنت دانشگاه )

 .ایمیل دانشگاه استفاده نمود رمزکاربری و  نامدانشگاه از  vpnخارج از دانشگاه الزم است ضمن استفاده از 

 

 برای پیگیری مشکالت کتابخانه به چه کسی باید مراجعه نمود؟-13

 02536166323تماس با شماره  وپاسخ: آقای محمدی، رئیس کتابخانه 

 

 

      


