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 )طبقه دوم، تاالر ترکاشوند( یات ادواری و اطالع رسانینشر بخش

 نیاز مورد مجله یا مقاله اطالعات ارائه شود. با می نگهداری فارسی آرشیو و بخش نشریات ادواری جاری در این 

 یافتن و جستجو جهت .از صفحات مورد نیاز عکس گرفتکرد یا  مطالعه و دریافت را نشریه توان می کتابداران، به

 بگیرید. بهره کتابداران راهنمایی از توانید می علمی اطالعات منابع پایگاه و مجالت در نیاز مورد مقاالت

شامل اطالعاتی از کل موجودی مجالت فارسی جهت بهره  دانشکده فارسی کتاب راهنمای مجالت

 .است ادواری موجود نشریات بخش گیری بهتر کاربران، در

 

 ممکن، زمان ترین سریع در کتابخانه ادواری نشریات درباره اطالعاتی یا نیاز مورد مقاله دریافت برای

. نمایید ارسال litlibjournals@gmail.com پاسخگوی ایمیل به را خود درخواست است کافی

 به ایمیل پاسخگو یا اشتراک جهت نیست را کتابخانه مجموعه در که رشته خود مهم و مفید مجالت

  .دهید پیشنهاد سازی مجموعه بخش

 61113363شماره تماس بخش نشریات ادواری و اطالع رسانی: 

 جستجوی نشریات ادواری

در بخش جستجوی مدارک )قبال توضیح داده شد(، با وارد کردن بخش هایی از عنوان یا اطالعات دیگر مجله و 

 ، می توان مجله مورد نیاز را یافت."پیایند التین"یا  "پیایند فارسی"انتخاب نوع ماده به صورت 



 

 

 

 در قسمت موجودی، می توان شماره های موجود در این کتابخانه را مشاهده نمود.

 

 برای دریافت نسخه چاپی مجله، می توان با در دست داشتن عنوان و شماره به کتابداران این بخش مراجعه کرد. 

مشکالت نرم افزار جدید در تبدیل اطالعات پایگاه، تا برطرف شدن کامل اشکالت، ممکن است محل  توضیح: به دلیل

نگهداری مجالت به اشتباه مخزن یا محل دیگری ذکر شده باشد. برای دریافت هر منبعی که نوع آن پیایند )=نشریه= 

مخزن "شوند مراجعه شود. اگر محل نگهداری، مجله( است باید به بخش نشریات ادواری در طبقه دوم، انتهای تاالر ترکا

 باشد، فقط نسخه دیجیتال مجله در کتابخانه موجود است. "نشریات دیجیتال



 

 

برای دریافت فایل دیجیتال مجله نیز کافی است پیوستها را کلیک کنید و با توجه به نام فایلها، شماره مجله مورد 

 ا کلیک بر روی نمایش مقاله، می توان مقاله دلخواه را مطالعه کرد.نیاز خود را مشاهده نمایید. در هر فایل مجله ب

کابل،  تهران، دانشگاه ادبیات تربیت، دانشکده و تعلیم بارگذاری نسخه دیجیتال شماره هایی از مجالت

 ایرانشناسی، های پژوهش ،تاریخی علوم های پژوهش عربی، ادب فارسی، تاریخ، ادب و شناسی باستان

 زبانی، های پژوهش تهران، دانشگاه فلسفه شناسی، باستان نگین، مطالعات تاریخی، های بررسی

در سامانه دیجیتال آذرسا کامل شده یا در حال انجام است و امکان مطالعه آنها در سامانه ادبی  نقد پژوهشنامه

 وجود دارد.

 

 

نشان می دهد که این شماره مربوط به جلد  _pdf0004_0000568_45_n23K_v1387UT_LHU_PF. نام فایل

 نشریه( فارسی است. -یک پیایند )مجله 1387، سال 45بیست و سوم، شماره پیاپی 
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