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مقدمه
کتابخانه دیجیتال محیطي است که به محققین و پژوهشگران این امکان را ميدهد که بدون صرف وقت و هزینه زیاد آنهم در
کنار انبوهي از امکانات مهم تحقیقي  ،به منابع مورد نیاز خود دسترسي پیدا نموده و نتایج مطلوب و ارزشمندي را کسب نمایند.
کتابخانه دیجیتال با گزینش ،فراهم آوري ،ذخیره ،سازماندهي و اشاعه اطالعات به صورت الکترونیکي جهت استفاده بهینه
پژوهشگران تالش مي کند .

 -1هدف
هدف از ایجاد این کتابخانه دیجیتال سازمان عبارت است از:


گردآوري ،ذخیره ،سازماندهي و اشاعه اطالعات و دانش در قالب هاي الکترونیکي



توسعه دسترسي استفاده کنندگان به اطالعات و منابع



کمک به صرفه جویي در هزینه و زمان استفاده کنندگان از منابع کتابخانه اي



ایجاد امکانات دسترسي آسان و سریع براي استفاده کنندگان



راهنمایي و آموزش استفاده کنندگان در بازیابي و استفاده از منابع اطالعاتي



اطالع رساني جدیدتریت اخبار مربوط ب منابع الکترونیکي اشتراکي

 -2گروه استفاده کنندگان


گروه اول  :اساتید و اعضاي هیات علمي دانشگاه



گروه دوم  :دانشجویان کلیه مقاطع رشته هاي مختلف دانشگاه

 -3قوانین و مقررات استفاده


ارائة کارت شناسایي معتبر (در صورت استفاده از سایت دانشگاه) الزامي است.



جهت دسترسي به منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال کاربر از" نام کاربري و رمز عبور" اختصاصي خود استفاده کند.

 -4خدمات
 1-4خدمت پرسش از کتابدار
کاربران ميتوانند در ساعات اداري ،پرسشهاي خود را در رابطه با کتابخانه دیجیتال مطرح کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن
پاسخ پرسش خود را از طریق ایمیل یا تماس تلفني دریافت مي نمایند.

 2-4خدمت تحویل مدرک
خدمات تحویل مدرك یکي از روشهاي فراهمآوري مقاله و کتاب الکترونیکي است که به صورت فرم هاي آنالین در پورتال
کتابخانه دیجیتال طراحي شده است  ،کاربران مدرك مورد نظر با پر کردن فرم مربوطه سفارش داده  ،در صورت امکان توسط
کارشناس کتابخانه دیجیتال تهیه گردیده ،و در دسترس کاربر قرار ميگیرد.
 3-4خدمت تازه های کتابخانه
* از طریق این خدمت ،جدیدترین کتاب هاي الکترونیکي که به تازگي ،امکان دسترسي به آنها در کتابخانه الکترونیکي فراهم
شده است معرفي مي گردند  .این منابع از طریق پورتال دیجیتال :منوی تازه های کتابخانه و بخش خبر پورتال و
همچنین رسانه های اجتماعی به اطالع کلیه کاربران کتابخانه الکترونیکي قرار مي گیرد.
* لوگو و آدرس اینترنتي پایگاههاي اطالعاتي که به تازگي دسترسي آزمایشي براي آنها فراهم است نیز از طریق پورتال
دیجیتال :منوی منابع الکترونیک دسترسی آزمایشی و بخش خبر پورتال و همچنین رسانه های اجتماعی به اطالع
کلیه کاربران کتابخانه الکترونیکي قرار مي گیرد.
 4-4خدمت اطالع رسانی
اطالع رساني کلیه اخبار مربوط به کتابخانه دیجیتال از طریق انتشار الکترونیکي در پورتال ،گروهها و رسانه هاي اجتماعي ،پست
الکترونیک  ،بردهاي اطالع رساني کتابخانه ،بعضا اتوماسیون اداري انجام مي شود.
 5-4خدمت آموزشی
* راهنماهاي آموزشي استفاده از منابع الکترونیک (بصورت  pdf,pptو فیلم و  )...جهت استفاده بهینه در پورتال کتابخانه
دیجیتال ،منوي راهنماهاي آموزشي فراهم است.
*آموزش استفاده از خدمات کتابخانه دیجیتال بر عهده ي کتابداران دانشگاه است
تبصره :استفاده از راهنماهاي آموزشي کتابخانه دیجیتال ،با استناد به منبع بالمانع است.

 -5خط مشی دسترسی به منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال


جهت دسترسي به منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال کاربر باید از" نام کاربري و رمز عبور" اختصاصي خود استفاده
کند.



اشتراك پایگاههاي اطالعاتي غیر رایگان از طریق وزارت بهداشت انجام مي شود.



آدرس اینترنتي و لوگوي منابع الکترونیک رایگان و داخلي توسط کارشناس کتابخانه دیجیتال فراهم و در پورتال
کتابخانه دیجیتال درج مي شود.



دریافت منابع الکترونیکي علمي اهدائي بوسیله اعضاء هیئت علمي ،کارکنان و دانشجویان میسر است(.بعد از دریافت
فایل مدرك مورد نظر در منوي تازه هاي کتابخانه پورتال دیجیتال و همچنین کتابخانه مجازي قاصدك با آدرس
 http://lib.lums.ac.ir/DigiLibSearch.aspxقرار مي گیرد).

منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال هم اکنون در
http://diglib.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=7617
موجود مي باشد.

