معرفی جامع کتابخانه
مقدمه:
کتاتخاًِ داًطگاُ تاقزالؼلَم تِ ػٌَاى قلة تپٌذُ داًطگاُ ،تا قذهتی  03سالِ تِ ػٌَاى یکی اس قغة ّای
ػلوی پژٍّطی هؼتثز در حَسُ ػلَم اًساًی ٍ اسالهی ،خذهات هختلفی را تِ داًطجَیاى ،عالب ٍ
اساتیذ هحتزم ارائِ هی دّذ.
ایي کتاتخاًِ در فضایی تِ ٍسؼت 0333هتز هزتغ جْت تاهیي ًیاسّای اعالػاتی داًطجَیاى ٍ اساتیذ
داًطگاُ ٍ ًیش ارتقای سغح ػلوی ٍ پژٍّطی کارتزاى خَد ،اقذام تِ تَسؼِ ٍ ارتقای سغح فؼالیت ّای
خَد ًوَدُ است.
آضٌایی تا تخص ّای هختلف کتاتخاًِ:
بخش امانتcirculation
ایي تخص در عثقِ ّوکف ٍاقغ ضذُ است ٍ دارای هخشًی است کِ تالؾ تز  00333ػٌَاى کتاب
فارسی ٍ ػزتی(ً00333سخِ) ٍ  0033ػٌَاى کتاب التیي (ً 0033سخِ) را داراست ٍ در دٍ
ضیفت صثح ٍ ػصز ارائِ خذهات هی دّذ.
چیٌص کتاب ّا تز اساس ردُ تٌذی کٌگزُ است ٍ ًزم افشار هَرد استفادُ سیوزؽ است .در ایي تخص
سِ کاهپیَتز هجْش تِ ًزم افشار سیوزؽ جْت جستجَی کتاب در اختیار کارتزاى قزار دادُ ضذُ است.
بخش مرجع reference
ایي تخص تِ ضکل قفسِ تاس تِ کارتزاى ارائِ خذهات هی دّذ .هخشى ایي تخص ضاهل  00333ػٌَاى
کتاب است .در داخل ایي تخص فضایی جْت هغالؼِ کتاب ّا ًیش فزاّن ضذُ است .کتاب ّای ایي

تخص اهاًت دادُ ًوی ضَد ٍ صزفا جْت استفادُ در ّویي تخص است . .ایي تخص در عثقِ اٍل قزار
دارد ٍ کاهپیَتزّایی جْت جستجَ در اختیار هزاجؼاى قزار گزفتِ است.
 00ػٌَاى ًطزیِ تخصصی ٍ ًیش 0333ػٌَاى پایاى ًاهِ کارضٌاسی ،کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی در
داخل فضای تخص هزجغ قزار گزفتِ است.
راٌّوایی هزاجؼاى جْت استفادُ اس ًزم افشار سیوزؽ ٍ ًواهتيٍ ،رٍد اعالػات کتاتطٌاختی پایاى ًاهِ
ّا ٍ ًطزیات ٍ آهادُ ساسی آًْا جْت استفادُ هزاجؼاى ،اًتخاب ًطزیات هٌاسة ٍ جذیذ جْت
اضتزاک ٍ پیگیزی دیزکزد ضوارُ ّایی کِ سز هَػذ تِ کتاتخاًِ ًزسیذُ است ًیش ارسال اعالػات
کتاتطٌاختی پایاى ًاهِ ّای جذیذ تِ تخص اعالع رساًی جْت رٍسآهذساسی ٍب سایت کتاتخاًِ اس
جولِ فؼالیت ّایی است کِ در ایي تخص اًجام هی ضَد.
بخش اطالع رسانیinformation center
سایت اعالع رساًی هجْش تِ  42کاهپیَتز هتصل تِ ایٌتزًت است کِ ٍظیفِ ارائِ خذهات ایٌتزًتی ٍ
تاسیاتی اعالػات تِ اػضای هحتزم ّیات ػلوی  ،داًطجَیاى ،ستاى آهَساى هزکش آهَسش ستاًْای
خارجی  ،عالب ٍ داًص پژٍّاى هذرسِ ػلویِ هؼصَهیِ ٍ هَسسِ آهَسش ػالی اهام رضا(ع) ،اساتیذ
ٍ کارهٌذاى را تز ػْذُ داردّ .ذف ایي تخص تسْیل دستزسی کارتزاى تِ هٌاتغ ٍ پایگاُ ّای اعالػاتی
هَرد ًیاسضاى است.
تِ رٍس رساًی ٍب ساایت داًطاگاُ در صافحِ اختصاصای کتاتخاًاِ ٍ اعاالع رسااًی (تخاص اخثاار ٍ
اعالػیِ ّا ،تاسُ ّای کتاب ٍ تاسُ ّای پایاى ًاهِ) ٍ تارگذاری فایل ّای هَرد ًظاز تاِ ضاکل رٍساًاِ،

پیگیزی جْت اجزای تزًاهِّای هزتَط تِ تزگشاری کاالس ّاای  SpSSیاا درٍس هطااتِ ٍ کارگااُ
ّای آهَسضی هزتثظ تا اعالع رساًی ،آهَسش رٍش ّا ٍ هْاارت ّاای جساتجَ در ایٌتزًات اس عزیا

هَتَرّای جستجَ تِ داًطجَیاى هتقاضی ٍ ارائِ راّکارّای هٌاسة جْت رفغ هطکالت ًازم افاشاری
ٍ تْثَد سیستن ّا اس جولِ فؼالیت ّای ایي تخص است.
خزیذ هٌاتغ ،آهادُ ساسی ،فْزستٌَیسی ٍ ثثت هٌاتغ اس دیگز فؼالیت ّایی است کاِ در کتاتخاًاِ اًجاام
هی ضَد.
ّوچٌیي راُ اًذاسی تخص کتاتخاًِ دیجیتال اس جولِ تزًاهاِ ّاایی اسات کاِ در آیٌاذُ ًشدیام اًجاام
خَاّذ ضذ ٍ در حال حاضز هقذهات کار اًجام ضذُ است کِ پس اس اًجام اقذاهات ضزٍری ،در ٍب
سایت کتاتخاًِ قاتل استفادُ تزای کارتزاى خَاّذ تَد.

