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آغاز سخه

دس ػصش فٌبٍسی اعالػبت هَثشتشیي ؿیَُ آهَصؿی ثِ داًـجَیبىّ ،ذایت آًْب ثِ ػوت کتبثخبًِ (اصلی تشیي پبیِ
آهَصؿی) هی ثبؿذ .آهَصؽ ؿیَُ ّبی اػتفبدُ اص کتبثخبًِ ٍ ثْشُ هٌذی اص آى ػجت هی ؿَد داًـجَیبى ثِ ػَی
ًیوِ خَد فشاگیشی ّذایت ؿًَذ .ایي ساٌّوب ثِ هٌظَس دػتشػی ػشیغ تش هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ هٌبثغ کتبثخبًِ هشکضی
داًـکذُ ػلَم پضؿکی ثْجْبى فشاّن گشدیذُ اػت.

 -1کتابخاوٍ مرکسی

کتبثخبًِ هشکضی ،ثِ ػٌَاى سکي اصلی آهَصؽ ٍ پظٍّؾ دس ساػتبی تحقق اّذاف ٍ ٍظبیف دس صهیٌِ تأهیي ًیبص هٌبثغ
ػلوی کتتً ،ـشیبت ٍ ثبًک ّبی اعالػبتی ٍ پـتیجبًی ػلوی دس کٌبس گؼتشؽ ٍ سؿذ ثی ػبثقِ کتبثخبًِ ّبی ًَیي
داًـگبّی فؼبلیت هی ًوبیذ.
دس ایي ساػتب کتبثخبًِ هشکضی داًـکذُ ػلَم پضؿکی ثْجْبى دس ػبل  3524ثب ً 3فش پشػٌل ٍ  6ثخؾ ثـشح ریل
فؼبلیت خَد سا آغبص ًوَد.
-

سئیغ کتبثخبًِ هشکضی

-

اهَس اداسی

-

ثجت ٍ ػفبسؽ

-

صذٍس کبست

-

فْشػت ًَیؼی

-

هیض اهبًت

ٍ دس ػبل  3524کتبثخبًِ هشکضی اقذام ثِ اػتخذام پشػٌل هتخصص دس سؿتِ کتبثذاسی پضؿکی ًوَد.
ّن اکٌَى کتبثخبًِ ثب ً 4فش پشػٌل ٍ ثب اًجبم اهَس صیش ثِ فؼبلیت خَد اداهِ هی دّذ:
-

سیبػت کتبثخبًِ هشکضی

-

صذٍس ٍ توذیذ کبست اػضبء

-

تؼَیِ حؼبة

-

ػفبسؿبت

-

ثخؾ هجالت فبسػی ٍ التیي

-

فْشػت ًَیؼی

-

هیض اهبًت  -هخضى کتبة

-

ػشچ هٌبثغ

-

ثجت ٍ آهبدُ ػبصی

-

ثخؾ هجالت

-

هشجغ

-

ػبلي هغبلؼِ.

 -2خذمات کتابخاوٍ مرکسی
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خذمات عضویت و تسویه حساب:

اػتفبدُ کٌٌذگبى کتبثخبًِ هشکضی داًـکذُ ػلَم پضؿکی ثْجْبى ،اػضبی ّیئت ػلوی ،داًـجَیبى ٍ پشػٌل داًـکذُ
هی ثبؿٌذ .دس صَستی کِ ؿخصی اص ًْبد یب ػبصهبى دیگش هتقبضی اػتفبدُ اص کتبثخبًِ ثبؿذ ثبیذ ثب دس اختیبس داؿتي
هؼشفی ًبهِ یب کبست ؿٌبػبیی هؼتجش ثِ کتبثخبًِ هشاجؼِ ًوبیذ .داًـجَیبى ٍ پشػٌل تب  5ػٌَاى کتبة ٍ اػضبی ّیئت
ػلوی تب  2ػٌَاى کتبة هی تَاًٌذ اهبًت گیشًذ .کلیِ هتقبضیبى پغ اص تکویل فشم دسخَاػت ػضَیت ٍ اسائِ هذاسک
هشثَعِ هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت کتبثخبًِ دسآیٌذ.
کتبثخبًِ هشکضی دس اثتذای ػبل تحصیلی لیؼت داًـجَیبى جذیذالَسٍد سا اص اداسُ آهَصؽ دسیبفت ًوَدُ ٍ ثِ
ػضَیت کتبثخبًِ دس هی آ ٍسد .داًـجَیبى ثؼذ اص هشاجؼِ حضَسی ٍ اسائِ یک قغؼِ ػکغ کبست ػضَیت دس کتبثخبًِ
سا تـکیل هی دٌّذ .اػضبی ّیئت ػلوی ٍ پشػٌل ثب اسائِ کبست ؿٌبػبیی هؼتجش یب هؼشفی ًبهِ ٍ اسائِ یک قغؼِ
ػکغ هی تَاًٌذ ػضَ کتبثخبًِ ؿًَذ.
داًـجَیبى دس صهبى فبسؽالتحصیلی ،اًتقبل ٍ یب هْوبى ؿذى دس ػبیش داًـگبُّب ثبیؼتی اص کتبثخبًِ تؼَیِحؼبة
دسیبفت ٍ ثِ اداسُ خذهبت آهَصؿی داًـگبُ تحَیل دٌّذ.
•

کبدس آهَصؿی قجل اص اػتفبدُ اص فشصتّبی هغبلؼبتی خبسج اص کـَس ،هشخصی هغبلؼبتی ،هشخصیّبی

عَالًی هذت ،اًتقبلی ،ثبصًـؼتگی ٍ ّشگًَِ قغغ استجبط اػتخذاهی ثب داًـکذُ ثبیؼتی اص کتبثخبًِ تؼَیِ حؼبة
دسیبفت داسًذ.
•

اداسُ خذهبت آهَصؿی داًـگبُ هَظف اػت لیؼت داًـجَیبًی کِ ثِ ّش دلیل ثشای هذتی هحشٍم اص

تحصیـل ؿذُاًذ یب اخشاج خَاٌّذ ؿذ سا ثِ کتبثخبًِ اػالم داسد تب کتبثخبًِ ثب داًـجَ تؼَیِحؼبة ًوبیذ.
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انواع منابع اطالعاتی کتابخانه و روش دسترسی به آنها:

هٌبثغ اعالػبتی کتبثخبًِ هشکضی ؿبهل کتبة فبسػی ،کتبة التیي ،هَاد ػوؼی -ثصشی ،هجالت ػلوی ٍ عشح ّبی
تحقیقبتی هی ثبؿذ .ایي هٌبثغ ؿبهل هٌبثغ تخصصی ٍ غیش تخصصی دس حَصُ ّبی پضؿکی ٍ سؿتِ ّبی هَجَد دس
داًـکذُ هی ثبؿذ.
 -3-4-2هٌبثغ چبپی
سٍؽ ثبصیبثی اعالػبت ثِ ؿشح صیش اػت:


اص عشیق ثخؾ جؼتجَی هَجَد دس کتبثخبًِ هشکضی ثِ آدسع lib.behums.ac.ir



هشاجؼِ حضَسی ثِ هخضى کتبثخبًِ ٍ اًتخبة هٌجغ

 -4-4-4هٌبثغ الکتشًٍیکی
ایي هٌبثغ ؿبهل هقبالت الکتشًٍیکی تخصصی ٍ ػوَهی فبسػی (چبح ؿذُ دس هجالت داخلی) ٍ التیي ثَدُ ٍ اهکبى
دػتشػی ثِ آًْب دس داخل ؿجکِ داًـکذُ ٍ ثیشٍى اص داًـکذُ ثب ٍ VPNجَد داسد .اصعشیق لیٌک کتبثخبًِ الکتشًٍیک
هَجَد دس صفحِ اصلی ػبیت داًـکذُ  http://www.behums.ac.ir/Electronic-library.htmlقبثل
هـبّذُ هی ثبؿذ.

 -3-2وب سایت کتابخانه مرکزی
ٍة ػبیت کتبثخبًِ هشکضی ثِ دلیل اعالع سػبًی دس هَسد هٌبثغ اعالػبتی داًـکذُ ساُ اًذاصی ؿذُ اػت .اعالػبتی
ّوچَى:
 آییي ًبهِ ّب ٍ هقشسات کتبثخبًِ هشکضی
 فشایٌذ ّبی کبسی ٍ خذهبت اسائِ ؿذُ
 اعالػبت ثخؾ ّبی هختلف کتبثخبًِ هشکضی
 دػتشػی ثِ هٌبثغ اعالػبتی
 دػتشػی ثِ هٌبثغ آصهبیـی()Trail Resources
 اخجبس ٍ اعالػیِ ّبی کبسگبُ ّبی آهَصؿی سا هی تَاى هـبّذُ ًوَد.
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خذمات ویژه کتابخانه

مىابع رایگان :ثب تَجِ ثِ گؼتشؽ هٌبثغ ػلوی سایگبى اسائِ ؿذُ ،هٌبثغ اسصؿوٌذ دس صهیٌِ ّبی هَضَػی پضؿکی هؼشفی
ٍ دس ٍة ػبیت کتبثخبًِ هشکضی هؼشفی ؿذُ اًذ.

مىابع آزمایشی  :دػتشػی کبسثشاى ثِ ثشخی هٌبثغ هَسد اؿتشاک ٍصاست ثْذاؿت ٍ پبیگبُ ّبی هَسد اؿتشاک داًـکذُ
ثشقشاس هی ثبؿذ ک ِ ایي هذت هؼوَال یک هبُ تب ػِ هبُ هی ثبؿذ .اخجبس هشثَط ثِ ایي دػتشػی ّب دس ثخؾ اعالػیِ
ٍة ػبیت کتبثخبًِ هشکضی هٌظَس هی گشدد.
طرح تامیه مقالٍ:

چٌبًچِ هقبلِ هَسد ًظش ؿوب دس ّیچ یک اص پبیگبُ ّبی هزکَس یبفت ًـذ ،هی تَاًیذ دسخَاػت خَد

سا ثِ کتبثخبًِ هشکضی اسائِ ًوبییذ تب هقبلِ هَسد ًظش تْیِ ؿَد.

 -3آشىایی با خذمات فىی ي جستجًی مىابع در کتابخاوٍ

بخش فهرست وًیسی ،ردٌ بىذی مىابع :فْشػت ًَیؼی ٍ سدُ ثٌذی هٌبثغ تَػظ کتبثخبًِ هشکضی اًجبم هی ؿَد .پغ اص
تْیِ هٌبثغ ،فشایٌذ ثجت ،فْشػت ًَیؼی ،سدُ ثٌذی ٍ ٍسٍد اعالػبت دس ًشم افضاس کتبثخبًِ صَست هی گیشد .سدُ ثٌذی
اػتفبدُ ؿذُ دس کتبثخبًِ دٍ ًَع اػت:
الف -سدُ ثٌذی کتبثخبًِ هلی پضؿکی ( )NLMثشای هٌبثغ پضؿکی ٍ هَضَػبت ٍاثؼتِ
ة -سدُ ثٌذی کتبثخبًِ کٌگشُ ( )LCثشای هَضَػبت غیش پضؿکی
چگًوگی دسترسی بٍ اطالعات کتابشىاختی مذارک :ثشای دػتشػی ثِ هذاسک پیذا کشدى اعالػبت کتبثـٌبختی ضشٍسی هی
ثبؿذ .دس ًشم افضاس کتبثخبًِ هٌَی جؼتجَ هی تَاًیذ هٌبثغ فبسػی ٍ التیي سا ثِ تفکیک جؼتجَ ٍ ًیض ثش اػبع فیلذ
ّبی ػٌَاى ،هذسک  ،هَضَعًَ ،یؼٌذُ ٍ  ...جؼتجَ کٌیذ ٍ یب اص فیلذ آصاد کِ دس توبهی فیلذ ّب جؼتجَ هی کٌذ
اػتفبدُ کٌیذّ .وچٌیي ًَع هذسک سا ثش اػبع کتبة فبسػی  ،کتبة التیي ،هجلِ فبسػی ،هجلِ التیي ٍ عشح ّبی
تحقیقبتی اًتخبة کٌیذ.
بخش اماوت :اص عشیق ًش م افضاس جبهغ پبسع آرسخؾ ؿوب هی تَاًیذ هٌبثغ اعالػبتی سا جؼتجَ ًوبییذ .لیٌک تحت ٍة
آى  http://lib.behums.ac.ir/faces/main.jspxهی ثبؿذ .ؿوب ثب هشاجؼِ حضَسی ثِ کتبثخبًِ ًیض هی
تَاًیذ هٌبثغ هَسد ًیبص خَد سا ثب ساٌّوبیی کتبثذاساى جؼتجَ ًوبییذ.
بخش مرجع :کتبة ّبی ثخؾ هشجغ ؿبهل فشٌّگ ّبٍ ،اطُ ًبهِ ّب ،اعلغ ّب ٍ دایشُ الوؼبسف ّب هی ثبؿذ .ایي هٌبثغ
اهبًت دادُ ًوی ؿَد ٍ فقظ دس کتبثخبًِ قبثل اػتفبدُ هی ثبؿٌذ.

 -4ساله مطالعٍ

ػبلي هغبلؼِ کتبثخبًِ دس پشدیغ داًـکذُ ٍاقغ دس خَد کتبثخبًِ هی ثبؿذ .ؿوب هی تَاًیذ ثب هشاجؼِ ثِ کتبثخبًِ دس
ػبػبت کبسی اص ػبلي هغبلؼِ اػتفبدُ ًوبییذ.

 -5تماس با کتابخاوٍ

دس صَست ًیبص ثِ ثشقشاسی توبع ثب کتبثخبًِ هشکضی هی تَاًیذ اص ساُ ّبی صیش استجبط ثشقشاس ًوبییذ:
تلفي 263-14772423 :داخلی 46
ایویلcentlib@behums.ac.ir :

