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 رساني و كتابخانه مركزي مركز اطالع ٣-٣-۲

 

 به تفکيک دانشکده  شده خريداري و كتب نشرياتتوزيع : ١-٣-٣-٢ جدول

 

 دانشكده

بتعداد كت تعداد نشريات  

 غير فارسي فارسی غير فارسي فارسی

 ۹۵۰ ٢٨٥٠ ٧٠ ١٦٠ ادبيات و علوم انسانی

 ١٦٥ ٣٠٩٠ ۴ ١١٠ الهيات و معارف اسالمی

 ٣٣٤ ١٤٢٨ ٣٠ ٤ و علوم ورزشيني بد  تربيت

 ١٨٢ ٤٧ ١٨ ٠ دامپزشكي

 ٤٣٩ ٦٣ ١٥ ٣٠ علوم

 ٣٨٥ ٦٣٧ ٢٣ ٩٣ اداري و اقتصادي  علوم

 ١٨٣ ١٦٥٣ ١٦ ١٨ شناسيعلوم تربيتي و روان

 ٣١٣ ٣٥٠ ١٢ ١٢ علوم رياضي

 ٤٧٨ ١٨٩٩ ٤٣ ٢٥ كشاورزي

 ٠ ٨٩٨ ٠ ١٤ كشاورزي شيروان

 ١٣٥ ٣٧٤ ٦ ١٠ معماري و شهرسازي

 ١٢٠ ١٢٤٢ ٦ ٠ زيست منابع طبيعي و محيط 

 ٦٨١ ٩٨٥ ٣٠ ۲۳ مهندسي

 ٤٣٦٥ ١٥٥١٦ ٢٧٣ ٤٩٩ جمع
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  هاي اطالعاتي دانشگاه پايگاه: ٢-٣-٣-٢جدول 

 

 اي تولید شده هاي اطالعاتی رایانه پایگاه

 )تعداد رکوردها(

هاي اطالعاتی  پایگاه

 اي تولید شده رایانه

اشتراك و 

اتصال به 

هاي  هپایگا

اطالعاتی 

هاي  شرکت

 رسانی اطالع

 ...هاي اطالعاتی  اشتراك و اتصال به پایگاه
 مجالت ها کتاب

 ها نامه پایان

 هاي طرح

 تحقیقاتی

 التین فارسی التین فارسی

٨٦٠ ٧٩٤٦ ٢٦٥٣ ١٢٨٩ ١١٠٨٦٣ ١٨٥٨٥٤ 

۱- Acta.Math 

۲-Anm.Math 

۳-Pacific 

Journal 

۴-Proc.AMS 

۵- Sankya 

۶-Trans.AMS 

۷-Metrika 

 
 

رز شركت  -۱

 سيستم

نسيم  مؤسسه -۲

 ايمان

Ebsco Science Direct 

ISI Georef 

Math Scinet Reaxys 

Proquest Scopus 

Taylor & 

Francis 
IEEE 

Sport discus Cab 

ACM LISTA 

 Sage publication 

مگ ایران    

)Magiran( 

بانک اطالعات 

 نشریات فارسی

مقاالت ( پایگاه نمایه

 )فارسی

 نورمگ

(Noormags) 

پایگاه مجالت 

 تخصصی نور

پایگاه (پایگاه نمامتن 

اطالعاتی جستجوي 

 )مقاالت فارسی
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 هاي دانشگاه منابع اطالعاتي چاپي موجود در كتابخانه: ۳-۳-۳-۲جدول 

 

 

 

 

 تعداد بع اطالعاتيمنا

 ها كتاب

 ۳۶۴۳۷۰ هاي فارسي كل كتاب

 ۱۷۵۲۳۹ هاي غيرفارسي كل كتاب

 ۲۳۰۷۴ هاي افزوده شده فارسي كتاب

 ۴۹۸۷ هاي افزوده شده غيرفارسي كتاب

 ۵۳۹۶۰۹ هاي دانشگاه هاي كتابخانه كل كتاب

هاي كتابخانه  تعداد كتاب

 مركزي

 ۴۶۵۵۹ فارسي

 ۱۵۵۳۸ غير فارسي

 نشريات ادواري

 ۸۱۰ )عنوان(فارسي جاري 

 ۹۵۰ )عنوان(غيرفارسي جاري 

 ۸۹۵ )عنوان(فارسي غيرجاري 

 ۱۰۴۵ )عنوان(غيرفارسي غيرجاري 

تعداد مجالت كتابخانه 

 مركزي

 ۵۶ )عنوان(فارسي جاري 

 ۷ )عنوان(غيرفارسي جاري 

 ۱۴۰ )عنوان(فارسي غيرجاري 

 ۱۰ )عنوان(غيرفارسي غيرجاري 

 ۴۴۴۱ نسخ خطي ساير منابع

-تعداد موارد ديداري

شنيداري كتابخانه 

 مركزي دانشگاه

CD ۳۵۴۵ 

 ۹۷ ميكروفيلم

 ۹۵۰ اساليد

 ۱۶۰ فيلم

 كاست ۴۰ ساير


