سالم من مهرداد هستم دانشجوی دانشگاه
 .به تور کتابخانه روبرتسون ما خوش اومدید
بیاید به کتابخونه که مکانی است خوب برای مطالعه می تونید از کامپیوتر استفاده کنید
 .و کمک بخواهید
میز خدمات در سمت راست  ،جایی هست که شما می تونید کتاب و تحویل بگیرید ،لب تاب  ،و دیگر
 .تجهیزات اتون رو .از پرینتر و اسکن  ،هم چنین می تونید به حساب کمپوس کارت اتون پول اضافه کنید
 .اگر سوالی داشته باشید فقط کافیه از میزخدمات بپرسید
اگر نیازی داشتید که به شما کمک کنیم درخصوص تحقیق اتون ،یک قرار مالقات  ،بصورت حضوری یا
 .آن الین با کتابدار خود تعیین کنید
 .ار درب سمت چپ وارد

شوید

 .پرینتر  ،اسکنر و فتوکپی ها در کنار دیوار قرار دارند
 .بخش تحقیق مدارک دولتی در قسمت سمت راست می باشد

هر دو نوع کامپیوتر ویندوزو مک و میزها وجداول برای مطالعه در در دسترس هستند در
کتابخانه بخش هایی داره برای سطح های مختلف صدا  .نشانه هست از میان کتابخانه که نشون می ده شما
 .کدوم بخش هستی
درطول این منطقه مرکز نوشتن میباشد .کارمندان در دسترس هستن برای قرارهای مجازی و قرار
حضوری که کمک می کنن برای نوشتن به شما
این منطقه یک بخش ویژه و مخصوص میباشد  .بخش ویژه دانشگاه خانه های مخصوص در خود دارد
آرشیو دانشگاه و بخش میکروفم .تماس بگیرید با سیمون برای رزرو در وب سایت برای وقت دسترسی ،
 .به این وسایل و امکانات

 .از درب پشت بگذریم بخش یادگیری شما خواهی دید راهرویی که متصل میشه به پشت میز خدمات
LINC
وآزمایشگاه زبان در سمت راست شما خواهد بود  .تعدادی کالس های مدرن زبان که پیش بینی شده در
 .دانشگاه در برنامه های ازمایشگاه های زبان
.اون همچنین برای دانشجویان باز هست برای وقتی که برای دانشجویان رزرو شده باشد
LINC
در این بخش هست هم چنین ،این اطاق باز هست تنها برای کالس های آموزش کتابخونه
این درگاه به  Collaboratoryمنتهی می شود .کامپیوتر ،سی دی ،ال پی ،دی وی دی و اتاق مطالعه
در اینجا قرار دارد.

 gensiatدستشویی های بی
و یک آسانسور در سمت راست شما در البی ،پشت پله ها قرار دارند .دستشویی های مخصوص جنسیت
.در طبقه باال در همان مکان موجود است

باالی پله ها  ،در سمت راست خود ،اتاق مطالعه را خواهید دید .اتاق مطالعه یک فضای مطالعه باز بزرگ
است ،با میز و کارل برای مطالعه آرام .یک آزمایشگاه کامپیوتر نیز در اینجا قرار دارد .وقتی اتاق برای
.کالس رزرو نشده است ،میتوانید از رایانههای این آزمایشگاه استفاده کنید

همانطور که از اتاق خواندن خارج می شوید ،می توانید از این در به پشته های دوره ای محدود شده وارد
شوید .این مجموعه شامل شمارههای قدیمیتر یا قدیمیتر نشریات ادواری جاری در سطح اصلی است.
اکثریت قریب به اتفاق نشریات ما فقط در قالب الکترونیکی در دسترس هستند و از طریق دیتا بیس کتابخانه
.ما قابل دسترسی هستند

در پایین این سالن چندین اتاق مطالعه گروهی وجود دارد .اتاق های مطالعه به مدت  3ساعت در دسترس
دانش آموزان است و به صورت آنالین از طریق وب سایت کتابخانه رزرو می شوند .اکثر اتاق های
LCD.مطالعه گروهی شامل یک کامپیوتر ،یک صفحه نمایش و یک تخته سفید هستند

در انتهای این راهرو غرفه عایق صدا را خواهید دید .این یک فضای عالی برای ضبط ویدیو ،انجام
مصاحبه های آنالین ،یا هر چیز دیگری است که در آن هیچ صدای پس زمینه ای نمی خواهید .این اتاق به
.صورت آنالین نیز رزرو می شود

کارل های مطالعه در تمام امتداد دیوارهای بیرونی منطقه پشته ها قرار دارند .محل کارل مطالعه مورد
!عالقه خود را کشف کنید

.دو اتاق مطالعه گروهی کوچک در انتهای سالن موجود است

.مجموعه کتاب های در گردش در قفسه های متعدد نارنجی رنگ قرار دارد

اتاق خورشید نیز در اینجا قرار دارد .بسیاری از دانش آموزان این اتاق را به عنوان مکانی مورد عالقه در
!کتابخانه برای مطالعه ذکر کرده اند و مکانی دنج و آرام برای لذت بردن از نور خورشید است
های در طرف دیگر اتاق خورشید ،مجموعه کتاب Oversiz
.و کارل های مطالعه بیشتر قرار دارد

.اتاق های مطالعه یک نفره قابل رزرو در این منطقه واقع شده است

.در امتداد دیوار پشتی این قسمت کامپیوترها و کارل های بیشتری وجود دارد

اگر در پشته ها گم شدید ،یکی از راه های خروج این است که بخش کتاب روابط عمومی را پیدا کنید و درب
خروجی را پیدا کنید

Berim tabaqeye bala, samte rast, yek otaqe shisheyie bozorg hast bara motale’e, inja ham
meqdari computer hast k mitonid bara kelasaton estefade konid
Azinja k kharej mishim, mirim samte ketabhaye shomare dar, majmoe ma axaran shamele jeld
haye kheily qadimitar hast, bishtar ketab haye jadidemon online morede esteade mitonid qatar
bedid
Azin rahro be paen tar chandin otaq baraye ejare online hast, k axaran shamele yek computer
va yek takhte sefid hastan va be modate 3 saat mitonid reserve konid
Tahe in rahro montahi mishe be otaqe ayeqe sedamon k behtarin mahal baraye anjam dadane
mosahebe online ya zabt seda hast
Kole in qesmat ham miz haye kochike shakhsi bara dars khundan hast
Inja ham baz dota otaqe dg vojod dare
Majmue ketab haye dar gardeshh ham dar qafasehaye narenji hastan
Be inja migan otaqe khorshid, k yeki az morede alayeq tarin noqat baraye sayere daneshjoha
hast
Va baz ham meqdari miz va ketab haye bish az size mamoli
In otaq haye yek nafare qabele reserve ham inja hastan
Dar emtedade inja computer haye bishtar va miz vojod daran
Agar inja gom shod, mitonid ba peyda kardane ketab haye ravabete umumi darbe khoroj ro
peida konid
Ye mohite kochik esterahat inja hast, va bar gashtim be noqte shoro,
Baz ham agar soali dashtid az ma beporsid

.

