 ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ وﻋﺿوﯾت: .١ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﺳت؟ ھﻣﮫ روزه از ﺳﺎﻋت  ٧/٣٠اﻟﯽ ) ١٨ﺑﺟزء اﯾﺎم ﺗﻌطﯾل و ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ(
 .٢آﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻏﯾر اﻋﺿﺎ آزاد اﺳت؟ ﺑﻠﯽ  ،ﺑﮫ ﺷرط درﺧواﺳت ﻋﺿوﯾت ﯾﮑروزه و ﯾﺎ ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ
 .٣ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷوﻧد؟ ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ و اﺳﺎﺗﯾد ﺣﻖ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ در آﯾﻧد
 .۴ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت؟ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻌﺗﺑر و ﯾﺎ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺣﺳب ﻣورد ،ﺗﮑﻣﯾل
ﻓرم ﻋﺿوﯾت )ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از داﻧﺷﮑده ﺗﺎﺑﻌﮫ(
 .۵ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی داﯾر در
ﭘردﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۶ﻣﺧزن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز اﺳت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ؟ ﻣﺧزن ﮐﺗﺎﺑﺎﻧﮫ ﺑﺻورت ﻗﻔﺳﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز اداره ﻣﯽ ﺷود
 .٧ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت؟ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس  ٣۵٣٠٢٨۶١ – ٢و اﯾﻣﯾل lib‐assist@umz.ac.ir
 .٨ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﻏﯾر ﻋﺿو ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﻏﯾر ﻋﺿو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﻣوﺟود
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

 ﻧرم اﻓزارھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ: .١ﭼﮫ ﻧرم اﻓزارھﺎﯾﯽ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت؟ ﻧرم اﻓزار ﭘﺎرس آذرﺧش
 .٢ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻧرم اﻓزار اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم؟ آﻣوزش ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔده از ﻧرم اﻓزار در ﻣﺣل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ داده ﻣﯽ ﺷود.
 .٣اﻣﮑﺎن ﮔرﻓﺗن ﺧروﺟﯽ از ﻧرم اﻓزار ﺑﮫ ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت؟ ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
 .۴آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﻓراھم ﺷده اﺳت؟ ﺑﻠﮫ ،ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺗب  ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﺷرﯾﺎت
ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  / http://clib.umz.ac.irﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ  /ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﻣﺟﻼت و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

-

اﻣﺎﻧت از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ:

 .١آﯾﺎ اﻣﮑﺎن رزرو ﻣﻧﺎﺑﻊ وﺟود دارد؟ ﺑﻠﮫ  ،در ﺻورت ﻋدم وﺟود ﮐﺗﺎب در ﻣﺧزن اﻣﮑﺎن رزرو ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری و از
طرﯾﻖ ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ وﺟود دارد.

 .٢آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را رزرو ﻧﻣود؟
 .٣ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر رزرو ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﮫ ﻣدت اﺳت؟ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣداﮐﺛر ۴٨
ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎﻧت و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐم ﺑﺎﺷد ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ دو روز ﭘس از ﺗﺣوﯾل ،ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﻧﮕﮫ
ﻣﯽ دارد.
 .۴آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﮭﻠت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﺗﻣدﯾد ﮐرد؟ ﺑﻠﮫ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋﺿو دﯾﮕری رزرو ﻧﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﺎﺧﯾر در ﺑﺎزﮔﺷت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧوﺑت ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۵در ﺻورت ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ دﯾدن ﮐﺗﺎب در دﺳت اﻣﺎﻧت ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﺿو ﻧﺗواﻧد ﻋﯾن ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧﺗﯽ را ﺑﺎزﮔﺷت
دھد ﻣوظف اﺳت ﻋﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧرﯾداری و ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧد و ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد را ﻧﯾز ﺑﭘردازد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻧﺎﯾﺎب
ﺑﺎﺷد و اﻣﮑﺎن ﺧرﯾداری آن ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧده ﻣﮑﻠف اﺳت از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎب را ﺗﮭﯾﮫ و ﭘس از آﻣﺎده ﻧﻣودن )ﮐﭘﯽ
و ﺻﺣﺎﻓﯽ( آن راﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﻧﻣوده و ﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﻗﯾﻣت ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ و ﮐﭘﯽ ﺑﭘردازد .در ﻧﮭﺎﯾت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻣﻘدور ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮭﺎی ﮐﺗﺎب ﺗﺎ
دو ﺑراﺑر ﻗﯾﻣت روز آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و از اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧده درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی و
ﻏﯾره ﻧﯾز ﺣﺳب ﻧظر رﺋﯾس ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از وی درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد.
 .۶ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد و دﮐﺗری ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
و ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھﻣراه  CDﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺳﺎﺧت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺳﺎﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش اداری
ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﭘس از ﺗﺣوﯾل آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎﻧت ﻣﻌرﻓﯽ و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑدھﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻣور ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب
را اﻧﺟﺎم دھﻧد .و داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره ﮐرﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫ دارﻧدھﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد و دﮐﺗری
ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﮫ ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑدھﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﻣور ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 .٧آﯾﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت و ﯾﺎ داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑرای اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟ ﺑﻠﮫ
 .٨آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻓرد دﯾﮕری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓت؟ ﺧﯾر
 .٩آﯾﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت دادن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣﺿور ﻋﺿو اﻣﺎﻧت اﻟزاﻣﯽ اﺳت؟ ﺧﯾر
 .١٠ﻣﯾزان و ﻧﺣوه ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺎﺧﯾر در ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد ،ﺑﮫ ازای ھر ﮐﺗﺎب روزاﻧﮫ  ٧٠٠﷼ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺧواھد ﺷد.

 .١١ﻧﺣوه اﻣﺎﻧت ﻟوح ھﺎی ﻓﺷرده ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﺳت؟ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣواد دﯾداری و ﺷﻧﯾداری ) (CD,DVDﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺑﺎﺷد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﻣدت  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
 .١٢ھر ﮐدام از ﮔروه ھﺎی ﻋﺿو ﭼﮫ ﺗﻌداد ﻣﻧﺑﻊ و ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻣﺎﻧت ﺑﮕﯾرﻧد؟


اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه  ۵ :ﺟﻠد  ۴ھﻔﺗﮫ



داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره دﮐﺗری ﺗﺧﺻﺻﯽ  ۵ :ﺟﻠد  ۴ھﻔﺗﮫ



داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد  ٣ﺟﻠد  ۴ھﻔﺗﮫ



داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  ٢ﺟﻠد  ٢ھﻔﺗﮫ



ﮐﺎرﮐﻧﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎزﻧدران )رﺳﻣﯽ ،ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻗراردادی ( ٢ :ﺟﻠد  ٢ھﻔﺗﮫ

.١۴آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻣدﯾد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ وﺟود دارد؟ ﺧﯾر ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن ﺧدﻣت ﻓﻘط ﺑرای اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﻘطﻊ دﮐﺗری اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .١۵آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧل ﮐﺷور از طرﯾﻖ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﻣرﮐزی وﺟود دارد؟ ﺑﻠﮫ  ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح ﻏدﯾر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﯾران ﮐﮫ ﻋﺿو اﯾن طرح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣراﺟﻌﮫ و از ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺟﮭت
ﺛﺑت ﻧﺎم در اﯾن طرح ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  http://clib.umz.ac.irﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح اﻣﯾن ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺳﺎﯾر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻋﺿو اﯾن طرح ﺑراﺑر ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.

-

ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ :
.١

ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ارﺋﮫ ﻣﯽ دھد؟ ﺧدﻣﺎت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣرﺟﺣﻊ اﻋﺿﺎ /راھﻧﻣﺎﯾﯽ

و ﻣﺷﺎوره در ﺟﺳﺗﺟوی اطﻼﻋﺎت /ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎﺗﻌﻠﻣﯽ /ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن /ﻣﺷﺎوره ﺑرای ﺳﻔﺎرش و ﺗﺣوﯾل ﻣﻘﺎﻟﮫ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
.٢

آﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ اﻣﺎﻧت داده ﻣﯽ ﺷود؟ ﺧﯾر  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺟﻊ ﻓﻘط ﺑﺻورت اﻣﺎﻧت در ﻣﺣل در ﻓﺿﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد.
.٣

آﯾﺎ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣرﺟﻊ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﻧﯾز ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷود؟

.۴

آﯾﺎ ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﺧﯾر  ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺑﺧش

ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
.۵

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﭘﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺧﯾر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻣﯾﺳر

ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.۶

آﯾﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﺑﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از وب ﺳﺎﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑل ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
.٧

ﺷراﯾط و ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﺳت؟ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺧش ﻣرﺑوطﮫ

اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و ﻓﻘط اﻣﮑﺎن ﯾﺎدداﺷت ﺑرداری وﺟود دارد .ﮐﭘﯽ و ﻋﮑﺳﺑرداری ﻧﯾز ﻣﻣﻧوع اﺳت.
.٨

ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و اﺳﻧﺎد دوﻟﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺑﺧش ﻣﻧوط ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﺎرت

داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎزﻧدران و ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﯾﮏ روزه ﺑﮭﻣراه ﮐﺎرت ﻣﻌﺗﺑر ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن ﺧﺎرج از
داﻧﺷﮕﺎه
.٩

آﯾﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣﺧزن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را دارﻧد؟ ﺧﯾر

 .١٠از اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﭼﮫ ﻣواردی ﻧﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد؟ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎی ﭼت روم ،ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺳرﮔرﻣﯽ ،
داﻧﻠود و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺷﺋوﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .١١دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه و ﯾﺎ
ﺳﺎﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی
 .١٢ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؟ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﮐﺎرﻣﻧدان ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ و اﺳﺎﺗﯾد ﺣﻖ اﻟﺗدرﯾس .اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﻣوﺟود در داﻧﺷﮕﺎه ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ھﻣﮫ دوره ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وﺟود دارد.
 .١٣ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐل ﮐﺷور را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾم؟ از طرﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘژوھﺷﮕﺎه ﻋﻠوم و ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت
اﯾران ﺑﮫ آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾران ﺑﮫ آدرس  www.//http.irandoc.ac.irﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 .١۴ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻣﻘﺎﻻت و ﯾﺎ ﮐﺗب ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐرد؟ ﺑﻌد از ﺟﺳﺗﺟوی
ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﯾﺎ ﮐﺗب ﻣورد ﻧظر از ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت ﻣﯽ ﺗوان داﻧﻠود ﮐرد.
 .١۵آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ در ﻣﺣﯾطﯽ ﻏﯾر از داﻧﺷﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود؟ ﺧﯾر

 .١۶آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﭘﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ و ﻧﺷرﯾﺎت وﺟود دارد؟ ﺑﻠﮫ – ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯾﯽ و ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم
ﻣرﺑوطﮫ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎ  ٢ﺳﺎﻋت ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن ﮐﭘﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 .١٧آﯾﺎ ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺟﻊ وﺟود دارد؟ ﺑﻠﮫ
 .١٨در ﺻورت ﻋودت ﻧدادن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑﻊ ﺑﻌد از زﻣﺎن ﻣﻘرر ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟ ھر روز دﯾرﮐرد  ١٠٠٠ﺗوﻣﺎن از
داﻧﺷﺟو اﺧذ ﻣﯽ ﮔردد.
 .١٩آﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺟﻊ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺳﺗﺟوی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای دارد؟ ﺧﯾر – ﺗﻧﮭﺎ راه ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻊ از ﻏﯾر ﻣرﺟﻊ ﻋﻼم )م(
ﺑرای ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ) ( Rﺑرای ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻻﺗﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺑﺗدای رده ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 .٢٠ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎی ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟو ﺟﮭت ورود ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ اﻟزاﻣﯽ اﺳت
و داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد از ﺑﮫ ھﻣراه آوردن ﮐﯾف و ﮐﺗﺎب ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ داﺧل ﺑﺧش ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾد.

-

ﺑﺧش ﻧﺷرﯾﺎت:
.١

ﺑﺧش ﻧﺷرﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ اﺳت؟ ﺷﺎﻣل روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی روز ،آرﺷﯾو روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،آﺧرﯾن ﺷﻣﺎره

ﻣﺟﻼت و آرﺷﯾو ﻣﺟﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.٢

آﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺟﻼت ﻋﻣوﻣﯽ را ﻧﯾز ﻣﺷﺗرک اﺳت؟ ﺧﯾر

.٣

آﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ اﻣﺎﻧت داده ﻣﯽ ﺷود؟ ﺧﯾر ،ﻣﺟﻼت روز و ﻣﺟﻼت آرﺷﯾو اﻣﺎﻧت داده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

.۴

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﺷرﯾﺎت ﻓراھم ﺷده اﺳت؟ ﺑﻠﮫ  ،اطﻼﻋﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺷرﯾﺎت ﺻﺣﺎﻓﯽ ﺷده ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

در ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ وارد ﺷده و از طرﯾﻖ

-

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزی و ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ:
 .١آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اھدای ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ وﺟود دارد؟ ﺑﻠﮫ ،ھر ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ )اﺳﺎﺗﯾد و دﻧﺷﺟوﯾﺎن( و ﯾﺎ اﻓراد ﻏﯾر ﻋﺿو و
ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﻧﮫ اھداء ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﻌد
از ﺑررﺳﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ اھداء ﮐﻧﻧده اﻋﻼم ﺧواھد ﻧﻣود.
 .٢ﻧﺣوه اﻧﺗﺧﺎب و اﺷﺗراک ﻣﺟﻼت در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ اﺳت؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺷﺗراک ﻧﺷرﯾﺎت در ﻗﺎﻟب ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت و اﺷﺗراک ﭼﺎﭘﯽ ﻧدارﯾم.

 .٣ﺑﺧش ﻓراھم آوری ﺗﺎزه ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﯾوه ای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ در ﺗﺎﺑﻠو اﻋﻼﻧﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و در زﻣﺎن
ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﮐﺗﺎب ،ﻋﻧﺎوﯾن ﺧرﯾداری ﺷده از طرﯾﻖ ﺗﺎزه ھﺎی ﮐﺗﺎب اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ
ﻓﮭرﺳت ﺗﺎزه ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧدد از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .۴ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﺳﻔﺎرش ﺧرﯾد ﮐﺗﺎب را ﺑدھﯾم؟ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧظر ﺧود را در ﻓرم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧرﯾد
ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺑر روی ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻗرار دارد وارد ﻧﻣﺎﺋﯾد و آن را ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد .در ﺻورت
ﻋدم وﺟود آن در ﻣﺧزن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧرﯾد آن در ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﻗدام ﺧواھد ﺷد.
 .۵ﻣراﺣل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ از زﻣﺎن ﺧرﯾداری ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آن ﭼﯾﺳت؟ ھر ﻣﻧﺑﻊ ﺧرﯾداری ﺷده  – ١ :ﺑﺎﯾد در
دﻓﺗر ﻣﺧﺻوص ﺛﺑت ﺷود – ٢ .در ﺑﺧش ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ اطﻼﻋﺎت ﺗوﺻﯾﻔﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ آن وارد ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷود.
 -٣ﺷﻣﺎره راھﻧﻣﺎ ﺑرای آن ﺗﻌﯾﯾن و در ﺑﺧش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑر ﺣﺳب ﺷﻣﺎره راھﻧﻣﺎ ،ﺑﺎرﮐد و ﻣﮭر زده ﺷود – ۴ .ﺑرای
ﻗرارﮔﯾری در ﻗﻔﺳﮫ ھﺎی ﻣﺧزن ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎﻧت ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.
 .۶ﻧظﺎم رده ﺑﻧدی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻋم از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧظﺎم رده ﺑﻧدی
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧﮕره اﻣرﯾﮑﺎ  LCﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻧظﺎم ﻗﻔﺳﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﻋﻣل ﮐرده و اﺟﺎره ورود ﺑﮫ
ﻣﺧزن ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎزﻧدران ﮐﮫ ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮭﻣرﮐزی
ﺑﺎﺷﻧد ،وﺟود دارد.

 - ١ﺷراﯾط ﻋﺿوﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻣﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟدﯾد اﻟورود داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ درآﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﺻورت ﺑﺎﻟﻘوه ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و دارای ﭘروﻓﺎﯾل در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺛﺑت ﻧﺎم داﺷﺗﮫ اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان و اﻋﺿﺎی
ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺟدﯾد ﺑرای ﻋﺿوﯾت ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس ،ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺣﮑم ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از
ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎﻧت ﻣراﺟﻌﮫ و ﻓرم درﺧواﺳت ﻋﺿوﯾت را ﭘر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 – ٢آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷرﮐﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی طرﺣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷوﻧد؟
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷرﮐﺗﯽ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی و اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﻣﺣل ﺧدﻣت ﺧود ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس
و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﭘﯽ ﺣﮑم ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر از ھﻣﮑﺎران رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌرف ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی درآﯾﻧد.
 – ٣آﯾﺎ ﭘژوھﺷﮕران و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣراﮐز واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺷوﻧد؟
ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﭘروژه ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای اﯾن اﻓراد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﻋﺿوﯾت ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد و ﮐﺎرت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺻﺎدر
ﻧﻣﯽ ﺷود.
 – ۴آﯾﺎ ﻣدرﺳﯾن ﺣﻖ اﻟﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﻧد؟ ﻣدرﺳﯾن ﺣﻖ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ
از ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده و ﯾﺎ ﻣدﯾر ﮔروه ﻣرﺑوطﮫ و ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ﻋﺿوﯾت و ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺣﻖ
ﻋﺿوﯾت ﻣﺻوب ،ﺑراﺑر ﻣدت زﻣﺎن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی درآﯾﻧد .ﻣراﺟﻌﯾن ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﭘرداﺧت ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت ﯾﮏ روزه )١٠٠/٠٠٠﷼( و ﯾﺎ ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ ) ۶٠٠/٠٠٠﷼ ( و اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرت
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر ،از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑراﺑر ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺿﻣﻧﺎ ً  ،ﻋﺿوﯾت ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ دو روش اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت:
-

اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺣل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

-

اﺳﺗﻔﺎده در ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺎ ودﯾﻌﮫ ﮔذاری ﭼﮏ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٢/٠٠٠/٠٠٠﷼ در وﺟﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه(

 – ۵ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت ﺑﮕﯾرﯾم ؟ ﺑرای اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎب ،ﮐﺎرﺑران ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧظرﺷﺎن د رﻧرم
اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﻗﻔﺳﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯽ اﻣﺎﻧت
ﺑﮕﯾرﻧد.
 – ۶ﺗﻌداد و ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ م ﺑﺗواﻧم ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﺑﺑرم ﭼﻘدر اﺳت؟
ھر داﻧﺷﺟوی دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ  ٢ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ،ھر داﻧﺷﺟوی دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد  ٣ﮐﺗﺎب
از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻣدت  ٢ھﻔﺗﮫ ،ھر داﻧﺷﺟوی دﮐﺗری  ۵ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮑﻣﺎه ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ رﺳﻣﯽ
داﻧﺷﮕﺎه  ۵ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮑﻣﺎه ،اﻋﺿﺎء آزاد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣداﮐﺛر  ٢ﮐﺗﺎب از
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن داﻧﺷﮕﺎه  ٢ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی

ﺗذﮐر  :ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
ﺑﺎ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﺋﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت داده ﻧﻣﯽ ﺷود.

– رزرو  :ﭘس از ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﺑر روی ﮐﻠﯾد رزرو ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣوده ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت ﺑﺎﺷد ﻣراﺣل رزرو را اﺟرا
ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﮐﺗﺎب درﺧواﺳﺗﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد.
 – ٧ﻣﯾزان و ﻧﺣوه ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺎﺧﯾر در ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﺑرای اﻋﺿﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ھر ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﺑرای ھر زو
ﺗﺎﺧﯾر  ٧٠٠﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ٨در ﺻورت ﻣﻔﻘود ﺷدن ﯾﺎ ﻧﺎﻗص ﺷدن ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
اﻟف ( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣﻔﻘود ﯾﺎ اوراﻗﯽ از آن ﺑرﯾده و ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺻورﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻋﯾن
ﮐﺗﺎب و ﯾﺎ آﺧرﯾن ﭼﺎپ آن را ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺣوﯾل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷود .در ﺻورت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻧﺎﯾﺎب
ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھر دﻟﯾل اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ آن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧده ﻣوظف ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ب( ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋﺿو ﻧﺗواﻧد ﻋﯾن ﻣواد اﻣﺎﻧﺗﯽ را ﻋودت دھد ﻣوظف اﺳت ﻋﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧرﯾداری و ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧد .و ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد
را ﻧﯾز ﺑﭘردازد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻧﺎﯾﺎب ﺑﺎﺷد و اﻣﮑﺎن ﺧرﯾداری آن ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧده ﻣﮑﻠف اﺳت از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎب را
ﺗﮭﯾﮫ و ﭘس از آﻣﺎده ﻧﻣودن )ﮐﭘﯽ و ﺻﺣﺎﻓﯽ( آن را ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﻧﻣوده وﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺋول

ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﻗﯾﻣت ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ و ﮐﭘﯽ ﺑﭘردازد .در ﻧﮭﺎﯾت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻣﻘدور ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﮭﺎی ﮐﺗﺎب ﺗﺎ دو ﺑراﺑر ﻗﯾﻣت روز آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و از اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧده درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ  ،آﻣﺎده ﺳﺎزی
و ﻏﯾره ﻧﯾز ﺣﺳب ﻧظر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از وی درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد.
ج( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﺑدون اﺟﺎزه و اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻻزم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای را ﺑﮫ ھر طرﯾﻖ ﯾﺎ ﻋﻧوان از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎآرﺷﯾو ﺧﺎرج
ﮐﻧد ﻣراﺗب در ﭘروﻧده اداری ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وی درج ﺧواھد ﺷد و ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت وی ﻧﯾز ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد .در ﻣوارد ﺿروری ﻋﻼوه ﺑر ﻟﻐو
ﻋﺿوﯾت اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧواھد آﻣد.
 -٩ﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧت داده ﻧﻣﯽ ﺷود؟
اﻟف :ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣرﺟﻊ
ب :ﻧﺷرﯾﺎت ادواری  ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  ،ﮔزارش ھﺎ  ،طرح ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و اﺳﻧﺎد
ج :ﮐﺗب ﺗﺳت و دارای ﻧﺳﺦ ﻣﺣدود در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ زﯾﺎد
د :ﻣواد ﻏﯾر ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺎﻧﻧد :دﯾﺳﮏ ھﺎی ﻓﺷرده  ،ﻓﯾﻠم  ،اطﻠس ھﺎ  ،ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و ...
ﺗﺑﺻره  : ١ﻧﺳﺧﮫ ﮐﭘﯽ ﻣوارد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺻورت ﻋدم ﻣﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﻣﺎﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 – ١٠ﻣراﺣل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ از زﻣﺎن ﺧﯾرداری ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آن ﭼﯾﺳت؟ ھر ﻣﻧﺑﻊ ﺧرﯾداری ﺷده ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺳﻔﺎرﺷﺎت،
اﺑﺗدا ﭘس از ﺑررﺳﯽ و ﺗطﺑﯾﻖ ،ﺑﮫ ﻣﮭر ﻣﺧﺻوص ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺛﺑت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﮭور ﺷده ﺳﭘس در ﺑﺧش ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ ،اطﻼﻟﻌﺎت
ﺗوﺻﯾﻔﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ آن وارد ﻧرم اﻓزار ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻣﺎره راھﻧﻣﺎ ﺑرای آن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از آن در ﺑﺧش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑر ﭼﺳب
ﺷﻣﺎره راھﻧﻣﺎ و ﺑﺎرﮐد ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن اﻟﺻﺎق ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﺑرﻗراری در ﻗﻔﺳﮫ ھﺎی ﻣﺧزن ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎﻧت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.

 - ١١ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﺑﺧش ﺑﺎی ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾم؟ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣرﮐز اﺳﻧﺎد
دوﻟﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد.
 – ١٢دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﺷرﯾﺎط دارد؟ اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از طرﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣرﺑوط ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣدارک ﻣوﺟود در ﻣﺣل ﺑراﺑر ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.

 – ١٣ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾم؟ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ داﻧﺷﺟوی ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺧش
اﻣﺎﻧت و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ داﻧﺷﺟوی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد اﺑﺗداً ،ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طﺑﻘﮫ دوم ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﺧش
اﻣﺎﻧت )طﺑﻘﮫ اول( ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -١۴ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﮐﺗﺑﺎﺧﺎﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل دو ﻧﺳﺧﮫ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه دو ﻋدد  CDﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در آن ﺷﺎﻣل  ٢ﻓﺎﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
-

ﻓﺎﯾل ﮐﺎﻣل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت ﻧرم اﻓزار WORD

-

ﻓﺎﯾل ﮐﺎﻣل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت ﻧرم اﻓزار PDF

ﺗﺑﺻره  :ﮐﻠﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣوظف اﻧد ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﮫ ﺗﺳوﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﯾز اﻣﺎﻧت و
ﻣطﻠﻊ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺟرﯾﻣﮫ ای ﻧدارﻧد.
 - ١۵ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ وب ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎم ﻣﺗن /ﺗﻣﺎم ﺗﺻوﯾر
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣوﺟود در ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ وب ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ  IPھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت.
 – ١۶ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ:
 ٧ / ٣٠اﻟﯽ ) ١٨ﺑﺟز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ و اﯾﺎم ﺗﻌطﯾل(
 – ١٧طرح ﻏدﯾر ﭼﯾﺳت؟ طرح ﻏدﯾر ﯾﺎ ﻋﺿوﯾت ﻓراﮔﯾر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ راھﮑﺎر ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑر اﺳﺎس اﯾن طرح ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ وزارت ﻋﻠوم ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری از ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑداء ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت در طرح و
ﺗﻌدادی ﮐﺎرت اﻣﺎﻧت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت طرح در ﻣﯽ آﯾﻧد .اﻋﺿﺎی طرح ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش طرح ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻘﺻد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣراﺟﻌﮫ و از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ در ﻣﺣل اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﺑﺎ اراﺋﮫ ھر ﮐﺎرت اﻣﺎﻧت ﯾﮏ ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔﯾرﻧد .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی داﻧﺷﮕﺎه دراﯾن طرح ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺑدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از واﺟدﯾن ﺷراﯾط ﻋﺿو ﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن طرح ﻏدﯾر ،ﺑرای ﻋﺿوﯾت در اﯾن طرح ،ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻏدﯾر ﺑﮫ آدرس  saham.irandoc.ac.irﻣراﺟﻌﮫ و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم و ﻋﺿوﯾت اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﺑران ﺟﺎری طرح ،ﻻزم اﺳت
ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻋﺿوﯾت و اﻣﺎﻧت ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﺑران ﺟﺎری طرح ،ﻻزم اﺳت ﮐﺎرت ھﺎی ﻋﺿوﯾت و اﻣﺎﻧت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﺋول طرح ﻏدﯾر در

ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺗﺣوﯾل دھﻧد و ﭘس از آن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐد ﮐﺎرﺑری )ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت( ورﻣز ﻋﺑور )ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ( ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﺧود اﻗدام ﻓرﻣﺎﯾﻧد.
 ١٨ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻏدﯾر از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﮐﺗﺎب ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﺑﺑرم؟ اﺑﺗدا ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺳﺎﯾت اﯾران داک ،وارد
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺷﺗراک ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷده و ﺑﺎ وارد ﮐردن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور ،درﺧواﺳت ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم و ﺑﻌد از ﺗﺎﯾﯾد ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﻗﺎﺑل
اﻣﺎﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 DOI – ١٩ﭼﯾﺳت؟  DOIﯾﺎ ھﻣﺎن  Digital Object Identifierﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﺗوای دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳت .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺗﺎ ﺣدودی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ  PMIDدر ﭘﺎب ﻣد ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود وﻟﯽ ﺑﻣراﺗب ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﮐﺎرآﻣد ﺗر اﺳت .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت  DOIﻓﻘط ﻣﺧﺻوص
ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻼﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھر ژورﻧﺎﻟﯽ ﺑرای ﺧودش ﯾﮏ  DOIاﺧﺗﺻﺎﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺧﺻوص ﻋﻧوان ژ ورﻧﺎل اﺳت و ﺗﻌداد زﯾﺎدی ھم
 DOIﺑرای

