
 شیوه نامه ارائه خدمات کتابخانه مرکزی در زمان کرونا:

با توجه به ابالغ وضعیت جدید اداره امور دانشگاه در شرایط 

در بعضی از روزهای هفته و حضور کرونا و دورکاری کارکنان  

 گردد.چرخشی کتابداران، خدمات کتابخانه بدین شرح ارائه می

 باشد.تعطیل میهای مطالعه تا اطالع ثانوی سالن -

می - شما  کتاب،  خرید  سفارش  سایت برای  طریق  از  توانید 

موجود  سایت  در  نیز  کتاب  سفارش  راهنمای  که  کتابخانه 

با ذکر    oder@cc.iut.ac.irباشد و یا از طریق پست الکترونیک  می

را ارسال   مشخصات خود، درخواست خرید خود برای کتابخانه

 نمائید.

هرگونه سوال در مورد تحویل پایان نامه و یا ثبت پایان  -

الکترونیک   طریق پست  از  درخواست   lib@of.iut.ac.ir-asnadنامه 

 031-33912564خود را ارسال نمائید و یا با شماره تلفن  

 تماس حاصل فرمائید. 

سفارش   - مقاله،  جهت   ( الکترونیکی  منابع  دریافت  و 

استاندارد، گزارش، ....( و همچنین هرگونه سوال در مورد 

مشابهت  گرامرلی پست و  طریق  از  را  خود  پرسش  یابی، 

 ارسال نمائید. infotech@cc.iut.ac.irالکترونیک 

یابی، مقاله مورد نظر خود را  جهت دریافت خدمات مشابهت -

خود   مشخصات  ذکر  پست   بهبا  نشانی 

 ارسال نمائید. plagiarismchecking@of.iut.ac.irالکترونیک

جهت هرگونه سوال در مورد عضویت، تسویه حساب، امانت و  -

ذکر   با  را  خود  درخواست  امانتی  کتابهای  و  کتاب  رزرو 

الکترونیک   پست  نشانی  به    lib@of.iut.ac.ir-Amaanatمشخصات، 

تلفن شماره  با  یا  و  نمائید  و   33912522های  ارسال 

 تماس حاصل فرمائید. 33912547

ای، تابخانهجهت ارسال درخواست خود برای طرح امانت بین ک -

الکترونیک    پست  به  را  خود   amin_plan@cc.iut.ac.irدرخواست 

 ارسال نمائید.

برای دریافت خدمات مشاوره و هرگونه سوال غیر از موارد   -

 ارسال نمائید.  cent_lib@cc.iut.ac.irباال، پرسش خود را به 
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پیگیری اخبار و فعالیتهای کتابخانه از طریق وب سایت ما   -

 شود.توصیه می

 شود. راهنماهای موجود در سایت توصیه میاستفاده از  -

نشانی - و  از ایمیل  آگاهی  و  پیگیری  برای  کتابخانه  های 

  :فعالیتهای کتابخانه

نبی) ریاست کتابخانه مرکزی و انتشارات (                                              قای دکتر شریفآ

sharifna@iut.ac.ir           

 معاون کتابخانه مرکزی ( خانم مریم قاسمی )

  Cent_lib@cc.iut.ac.ir   

 Websit: lib.iut.ac.it 

     031-33912520-
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