
کتابخانه کارکنان  

 الف( مدیریت کتابخانه

کیفری و دارای مدرک دکترای حقوق  غالمحسن کوشکی دیریت کتابخانه بر عهده یکی از اعضای هیات علمی به نام آقای دکتر م

 .می باشد  جزا و جرمشناسی از گروه حقوق  جرم شناسی 

  4839242244737594-تلفن تماس:

 ooshki@atu.ac.irKپست الکترونیک : 

 نویسی و آماده سازیبخش فهرستب( 

برای استفاده  ،پس از ورود اطالعات به سیستم کتابخانهنیاز اساتید و دانشجویان تهیه و کتاب و منابع مورد ،در این بخش

ها و نیاز های اطالعاتی توانند درخواستاساتید و دانشجویان میدر ضمن  .شودهای مخزن و مرجع منتقل میمراجعین به بخش

 از قبیل کتاب و مجالت را در این بخش ارائه دهند تا در اولین فرصت کتابخانه به تهیه این منابع اقدام نماید.
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 کتابداری  مسؤولکارشناس ؛ قربان شاکریانآقای  .1

 48392417تلفن 

 angelej1394@gmail.com: پست الکترونیک 

 کارشناس کتابداری؛ مهناز حاجی حسنیخانم  .2

 48392419تلفن : 

 mhnazhaji@yahoo.com پست الکترونیک :

 ج( بخش نشریات

ها و دانشجویان درخواست مدیران گروهی موضوع حقوق و علوم سیاسی بنا به رجانشریات داخلی و خ ،در این بخش

فیزیکی، به فضای  محدودیتهمچنین آرشیو نشریات نیز در این بخش موجود می باشد که به علت می شود. تهیه 

های علت اشتراک بانکبه خرید مجالت التین  1389از سال  .دنشومجزا در بخش مخزن کتابخانه نگهداری میطور 

  است.متوقف شده اطالعاتی 
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 بخش مرجع و مطالعه  سالند(

زیر مجموعه بخش کتب  سهاین بخش از  بخش مرجع در سالن طبقه همکف ساختمان کتابخانه واقع شده است. 

تشکیل شده است. کتابهای مرجع عمومی و تخصصی  و سالن مطالعه  پایان نامه ها بخش ، فارسی و التین مرجع

ر دانشگاهها و سایعالمه طباطبائی دانشگاه  دانشجویانهمچنین  ای استفاده دانشجویان قرار دارد.بصورت قفسه باز بر

می توانند با مراجعه به  ،برای مطالعه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکدهطبق مقررات کتابخانه 

 خدمات این بخش  کتابدار این بخش با ارائه کارت دانشجویی خود به همراه شماره بازیابی پایان نامه مورد نظر، از

نفره تفکیک شده  6میز  12ه و تک نفر میز 29نفر میباشد که بصورت 101ظرفیت پذیرش سالن مطالعه .استفاده نمایند

 است.



 

 

 



 

 

 کارشناس بخش مرجع ؛ شمس الملوک ابطحیخانم  -

 48392421تلفن: 

  

 بخش امانته( 

های فارسی و التین، امور مربوط به امانت کتاب ،ساختمان واقع شده استامانت که در سالن طبقه زیر زمین بخش 

 کامپیوتری و تحت سیستم کتابخانه و تسویه حساب کتابخانه را بر عهده دارد که با استفاده از نرم افزار عضویت

پس از  ،صورت باز می باشده خواست کتاب مورد نظر خود از مخزن که ببرای دردیجیتالی اداره می شود. اعضا 

. در ضمن نمایندمی کتابهای مورد نیاز خود را دریافت  ،راهنمایی کتابدارانو با طریق سیستم کتابخانه  جستجو از

ها برای تمدید کتابو آدرس پست الکترونیک مشخص شده  ین میز امانتمسؤولتوانند با شماره های تلفن میاعضا 

 نیز اقدام کنند. 



 

 



 

 

 میز امانت  مسؤول؛ زری نانکلیخانم  .1

 48392408تلفن:

 nankali901@gmail.comپست الکترونیک: 

 میز امانت  مسؤول؛ الهام پیرزادهخانم  .2

 48392408تلفن:

 pirzadehe72@gmail.comپست الکترونیک :

 lpd_lib@atu.ac.ir: پست الکترونیک برای تمدید کتابها 


