
  کتابخانه مؤسسه آموزش عالی کسري 

از . می باشد مطلوب در صدد خریداري کتاب هاي

تکمیل جدول زیر به صورت  و با نیاز سنجی واقعی

تجهیز کتابخانه موسسه و ارائه امکانات مناسب به آن دسته از دانشجویانی که عالقمند مطالعه کتب علمی هستند یاري 

از هر عنوان  مالی، با توجه به محدودیت منابع .نمایید

در صورت تمایل می توانید تصویر جدول زیر را بعد از تکمیل از طریق پست الکترونیک 

ت کتب همچنین فهرس. در اختیار واحد پژوهشی قرار دهید

 :kasraramsar.ac.ir    پژوهش   

****************************************************************************  

                            ......................براي گروه 

  ناشر  نام مولف یا مترجم

    

    

    

    

    

کتابخانه مؤسسه آموزش عالی کسري      

کتابخانه مطالعاتی منابع تجهیز جهت کتاب خرید

در صدد خریداري کتاب هايجهت تکمیل منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان حوزه پژوهشی موسسه 

با نیاز سنجی واقعی ،مشاهده لیست کتب موجود در کتابخانهضمن  اساتید گرامی خواهشمندیم

تجهیز کتابخانه موسسه و ارائه امکانات مناسب به آن دسته از دانشجویانی که عالقمند مطالعه کتب علمی هستند یاري 

نمایید تحویلحضوراً به واحد پژوهشی مؤسسه  لطفا این جدول را پس از تکمیل

در صورت تمایل می توانید تصویر جدول زیر را بعد از تکمیل از طریق پست الکترونیک    .حداکثر دو نسخه خریداري خواهد شد

kasrabook@gmail.com   در اختیار واحد پژوهشی قرار دهید 011-55220687یا شماره نمابر

: از طریق درگاه اینترنتی کتابخانه مؤسسه به نشانی گذشتهخریداري شده در طی سالهاي 

  .می باشدو مشاهده  دانلودقابل 

****************************************************************************

براي گروه ....................................................... خانم / آقاي  کتابهاي پیشنهادي استاد

نام مولف یا مترجم  نام کتاب

  

  

  

  

  

  :شماره تماس استاد

خرید پیشنهاد

حوزه پژوهشی موسسه 

اساتید گرامی خواهشمندیم

تجهیز کتابخانه موسسه و ارائه امکانات مناسب به آن دسته از دانشجویانی که عالقمند مطالعه کتب علمی هستند یاري در ما را  ،کامل

لطفا این جدول را پس از تکمیل .فرمایید

حداکثر دو نسخه خریداري خواهد شد

kasrabook@gmail.com 

خریداري شده در طی سالهاي 

   قابل     کتابخانه
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کتابهاي پیشنهادي استادفهرست 

  ردیف
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3  

4  
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شماره تماس استاد

  ءامضا

  

  


