راَىمای استفادٌ از خذمات کتابخاوٍ
تعاریف
کتابخاوٍ :هٌظَس کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ هیثبضذ.
کتابخاوٍ تخصصی :هٌظَس کتبثخبًِ تخصصی ضشکت ثیوِ "هب" هیثبضذ کِ دس ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ثشای استفبدُ
کبسکٌبى ٍ ًوبیٌذگبى ضشکت ساُ اًذاصی ضذُ است.
رابط :هٌظَس ًوبیٌذُ هؼشفی ضذُ اص سَی ضشکت (ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ٍ دادُکبٍی) ثشای تجبدل هٌبثغ ثیي ضشکت ٍ
کتبثخبًِ پژٍّطکذُ هیثبضذ.

شرح فرآیىذ
 )1وحًٌ استفادٌ از کتابخاوٍ پژيَشکذٌ ي کتابخاوٍ تخصصی
 .1-1عضًیت در کتابخاوٍ
 کلیِ ّوکبساى ضشکت ،دس صَست توبیل ثِ استف بدُ اص هٌبثغ کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ٍ کتبثخبًِ تخصصی ضشکت،
هی ثبیست اثتذا ثِ ػضَیت کتبثخبًِ تخصصی ضشکت دسآیٌذ .ثذیي هٌظَس ّوکبساى هیتَاًٌذ ثب تکویل ٍ اسسبل
فشم دسخَاست ػضَیت ثِ ضوبسُ  Fo-1520-10-00اص عشیق اتَهبسیَى ثِ ساثظ ٍ ًوبیٌذُ ضشکت ،ثِ ػضَیت
کتبثخبًِ دسآیٌذ .ایي هَضَع ضبهل کلیِ کبسکٌبى هیضَد.
وکتًٍ :وبیٌذگبى ضشکت هیثبیست ثشای ػضَیت دس کتبثخبًِ پس اص تکویل فشم ،آى سا ثشای سییس ضؼجِ اسسبل ًوبیٌذ تب
پس اص تبییذ ایطبى ٍ اسسبل فشم ثشای ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼًِ ،وبیٌذُ ثِ ػضَیت کتبثخبًِ دس خَاّذ آهذ.
 هذت ػضَیت اػضبی کتبثخبًِ ،اص تبسیخ ػضَیت ثِ هذت ًبهحذٍد ٍ تب صهبى قغغ ّوکبسی (ثِ ّش دلیل) ثب
ضشکت یب سلت ػضَیت تَسظ کتبثخبًِ ثذلیل سػبیت ًکشدى هقشسات هیثبضذ.
 ضوبسُ ػضَیت ّوکبساى ّوبى ضوبسُ پشسٌلی ٍ ضوبسُ ػضَیت ًوبیٌذگبى کذ ًوبیٌذگی آًْب است.

 .2-1وحًٌ اماوت از کتابخاوٍ تخصصی
-

دس پبیبى ّش سِ هبُ ،آخشیي لیست اص هٌبثغ هَجَد ٍ خشیذاسی ضذُ ضبهل هٌبثغ کتبثی ٍ هٌبثغ الکتشًٍیکی (سی
دی ّبی آهَصضی ٍ  )...تَسظ هذیشیت تحقیق ٍ تَسؼِ تْیِ هیگشدد ٍ ثشای ثبسگزاسی دس سیستن ثشای هذیشیت
فٌبٍسی اعالػبت اسسبل هیگشدد.

-

کلیِ اػضبی کتبثخبًِ ثشای سفبسش هٌبثغ هَسد ًیبص خَد اص کتبثخبًِ تخصصی ،اص دٍ عشیق هیتَاًٌذ اقذام ًوبیٌذ.
دس حبلت ًخست افشاد هی تَاًٌذ ثِ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ هشاجؼِ ٍ کتبثْبی هَسد ًظش خَد سا اًتخبة ًوبیٌذ .ثب
ا ًتخبة کتبة ،هسٍَل کتبثخبًِ ًسجت ثِ ثجت هطخصبت اهبًت گیشًذُ دس سیستن اقذام ًوَدُ ٍ سپس کتبة سا
تحَیل هیدّذ .دس سٍش دٍم ،هتقبضی دس اثتذا هیثبیست ػٌَاى کتبة هَسد ًظش خَد سا اص داخل لیست جستجَ

ًوَدُ ٍ سپس هطخصبت آى سا ثش سٍی فشم سفبسش هٌبثغ دسج ٍ اص عشیق سیستن اتَهبسیَى ثشای هسٍَل
کتبثخبًِ اسسبل ًوبیذ .هسٍَل کتبثخبًِ پس اص دسیبفت دسخَاست ًسجت ثِ ثجت هطخصبت اهبًت گیشًذُ دس
سیستن اتَهبسیَى اقذام ٍ سپس آى سا ثشای تحَیل ثِ هتقبضی آهبدُ هیًوبیذ.
ثشای استفبدُ اص هٌبثغ هَجَد دس کتبثخبًِ تخصصی ضشکت ثیوِ هب ،اػضبء هیتَاًٌذ حذاکثش  2جلذ کتبة ثشای

-

هذت سِ ّفتِ ( 22سٍص) اهبًت ثگیشًذ.
وکتٍ :دس صَست هَجَد ًجَدى کتبة هَسدًظش دس کتبثخبًِ تخصصی ،اػضب هیتَاًٌذ کتبة هَسدًظش خَد سا ثب رکش
هطخصبت کتبة ثِ هسٍَل کتبثخبًِ اسسبل ًوبیٌذ تب اقذاهبت الصم ثشای خشیذ کتبة تَسظ ایطبى صَست گیشد.
ثشای استفبدُ اص هٌبثغ الکتشًٍیکی (سی دی ّبی آهَصضی) هَسد ًظش اػضب ثش سٍی  CDیب  DVDتکثیش ضذُ ٍ دس

-

اختیبس ایطبى قشاس دادُ خَاّذ ضذ.

 .3-1وحًٌ اماوت از کتابخاوٍ پژيَشکذٌ بیمٍ
کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ ،تٌْب کتبثخبًِ تخصصی صٌؼت ثیوِ دس کطَس هحسَة هیضَد کِ هجوَػِ اسصضوٌذی

-

اص هٌبثغ التیي ٍ فبسسی سا ثشای پژٍّطگشاى ٍ فؼبالى صٌؼت ثیوِ گشدآٍسی ًوَدُ است.
ثشای استفبدُ اص هٌبثغ قبثل اهبًت پژٍّطکذُ ثیوِ اػضبی کتبثخبًِ تخصصی ضشکت ثیوِ هب هیتَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ

-

ٍثسبیت کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ ثِ آدسس  http://lib.irc.ac.irحذاکثش دٍ جلذ کتبة هَسد ًظش خَد سا
اًتخبة ًوَدُ ٍ هطخصبت کتبة دسخَاستی سا دس قبلت فشم سفبسش کتبة ثِ ضوبسُ  Fo-1520-11-00تکویل ٍ
آى سا دس قبلت سیستن اتَهبسیَى ثشای هسٍَل کتبثخبًِ اسسبل ًوبیٌذ.
ثب تَجِ ثِ قشاسداد هٌؼقذ ضذُ ثیي ضشکت ٍ پژٍّطکذُ ثیوِ ،ساثظ هؼشفی ضذُ اص سَی ضشکتً ،سجت ثِ تْیِ

-

لیست هٌبثغ سفبسش دادُ ضذُ اص سَی اػضب دس قبلت جذٍل سفبسش هٌبثغ ثِ ضوبسُ  Fo-1520-12-00اقذام
ًوَدُ ٍ پس اص تبییذ آى سا دس اختیبس تحصیلذاس قشاس دادُ تب ایطبى ثب هشاجؼِ ثِ کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ًسجت ثِ
تحَیل گشفتي هٌبثغ اقذام ًوبیٌذٍ یب خَد ضخصب ثب هشاجؼِ ثِ کتبثخبًِ ًسجت ثِ تحَیل گشفتي آى اقذام هیکٌذ.
-

دس صَستی کِ کتبة هَسد دسخَاست دس اهبًت ثبضذ ساثظ ًسجت ثِ سصسٍ کتبة اقذام هیًوبیذ تب دس اٍلیي فشصت
هوکي کتبة دس اختیبس هتقبضی قشاس گیشد.

-

هذت اهبًت کتبة اص کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ دٍ ّفتِ هیثبضذ.

-

پس اص دسیبفت هٌبثغ اص کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ ،ثِ هتقبضی اص عشیق تلفي یب سیستن پیبم سسبى اتَهبسیَى
جْت دسیبفت کتبة اعالع سسبًی هیضَد .دس ایي صَست هتقبضی هیثبیست ثِ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ هشاجؼِ ٍ
هٌجغ هَسد ًظش خَد سا دسیبفت کٌذ.

-

اهبًت گیشًذُ هی تَاًذ ثب هشاجؼِ ثِ کتبثخبًِ هذت اهبًت کتبة سا دٍثبس توذیذ ًوبیذ ،هٌَط ثِ ایٌکِ اص هذت
سشسسیذ اهبًت ًگزضتِ ٍ قجالً تَسظ فشد دیگشی سصسٍ ًطذُ ثبضذ.

وکتٍ  :1هٌبثغ هشجغ ،هجالت ٍ ًطشیبت ،پبیبى ًبهِ ّب ٍ عشحْبی پژٍّطی ٍ هٌبثغ تک ًسخِ ای پش هشاجؼِ قبثل اهبًت
گشفتي اص پژٍّطکذُ ثیوِ ًیستٌذ.
وکتٍ  :2دس قجبل هٌبثغ اهبًت گشفتِ ضذُ  ،تٌْب ضخص اهبًت گیشًذُ پبسخگَ هیثبضذ .لزا اهبًت گیشًذُ هَظف است
ثِ ٌّگبم تحَیل کتبة اص هسئَل کتبثخبًِ هٌ بثغ اهبًتی سا ثب دقت ثشسسی ًوَدُ ٍ دس صَست هطبّذُ ّشگًَِ ػیت ٍ
ًقص ،ثالفبصلِ هشاتت سا ثِ هسئَل کتبثخبًِ اعالع دّذ .دس غیش ایٌصَست هلضم ثِ پشداخت خسبست تؼییي ضذُ اص
عشف کتبثخبًِ هیثبضذ.
وکتٍ  :3استفبدُ اص هٌبثغ ٍ اهکبًبت کتبثخبًِ هٌَط ثِ ػضَیت دس کتبثخبًِ هیثبضذ ٍ هٌبثغ صشفبً ثِ اػضب کتبثخبًِ
اهبًت دادُ هیضَد ٍ اهبًت گیشًذُ هجبص ًیست کتبةّبی اهبًت گشفتِ ضذُ سا ثِ دیگشاى ٍاگزاس ًوبیذ.

 .4-1وحًٌ برگشت مىابع بٍ کتابخاوٍ پژيَشکذٌ بیمٍ
-

دس صَست استفبدُ ّوکبس اص هٌجغ ٍ یب دس صَست سشسسیذ تبسیخ تحَیل ،ایطبى هیثبیست هٌجغ اهبًت گشفتِ ضذُ
سا ثِ هسٍَل کتبثخبًِ ثبصگطت دادُ ٍ اص ثجت تبسیخ ثشگطت کتبة دس سیستن اهبًت کتبثخبًِ هغوئي ضَد.

-

هسٍَل کتبثخبًِ هَظف است کلیِ کتبثْبی اهبًت گشفتِ ضذُ اص پژٍّطکذُ سا دس صهبى هقشس اص اػضب گشدآٍسی ٍ
آًْب سا تحَیل کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ًوبیذ .ثذیي هٌظَس هسٍَل کتبثخبًِ هیثبیست ثب هشاجؼِ ثِ لیست کتبثْبی
اهبًت دادُ ضذُ ،دس صَست لضٍم ثب اػضب توبس ثشقشاس ًوَدُ ٍ یبدآٍسی الصم ثشای ػَدت هٌبثغ سا ثِ ایطبى ثٌوبیذ.

وکتٍ  :1دس صَست ًیبص اػضب ثِ توذیذ هٌجغ ،هشاتت ثبیذ ثِ اعالع هسٍَل کتبثخبًِ سسبًذُ ضَد تب ایطبى اهکبى توذیذ
آى سا ثب کتبثخبًِ پژٍّطکذُ چک ٍ کٌتشل ًوبیذ .دس صَستیکِ کتبة هَسد ًظش ثشای توذیذ دس لیست سصسٍ پژٍّطکذُ
قشاس ًذاضتِ ثبضذ ،توذیذ اهبًت هقذٍس خَاّذ ثَد ٍ پس اص توذیذ هشاتت ثِ اعالع ػضَ سسیذُ خَاّذ ضذ .دس غیش ایي
صَست توذیذ هیسش ًجَدُ ٍ ػضَ هیثبیست ًسجت ثِ ثبصگطت هٌجغ دس صهبى هقشس اقذام ًوبیذ.
وکتٍ  :2توذیذ اهبًت کتبة ،دس صَستی کِ سصسٍ ًجبضذ تب حذاکثش  2هشتجِ اهکبى پزیش است.
 .5-1جریمٍ دیرکرد
دس صَستی کِ هٌبثغ ثِ اهبًت گشفتِ ضذُ دس هَػذ هقشس ثِ کتبثخبًِ ثشگطت دادُ ًطَد ضوي اعالع سسبًی ثِ
صَست اسسبل پیبم ثِ اتَهبسیَى ػضَ ،جشیوِ دیش کشد ثِ تشتیت صیش هحبسجِ خَاّذ ضذ:
 تأخیش ثِ هذت  7سٍص ثشای ّش هٌجغ اهبًتی سٍصاًِ هجلغ  2000سیبل جشیوِ هحبسجِ خَاّذ ضذ.
 تأخیش ثیص اص  7سٍص تب  21سٍص ثشای ّش هٌجغ اهبًتی سٍصاًِ هجلغ  4000سیبل هحبسجِ خَاّذ ضذ.
 تأخیش ثیص اص  21سٍص ثشای اٍلیي ثبس اخغبس ٍ پس اص  21سٍص هٌجش ثِ تؼلیق ػضَیت ثشای هذت 2هبُ
خَاّذ ضذ ،ثذیْی است ػضَ تب صهبى پشداخت هجلغ جشیوِ اص اهبًت گشفتي کتبة هحشٍم خَاّذ ضذ.
 دس صَست تکشاس دیش کشد ثیص اص سِ ًَثت ،اهبًت گیشًذُ کال اص ػضَیت دس کتبثخبًِ هحشٍم خَاّذ ضذ.

 .6-1جبران خسارت
-

چٌبًچِ اهبًت گیشًذُ هٌبثغ اهبًت گشفتِ ضذُ سا گن یب هخذٍش ًوبیذ ،هَظف ثِ تْیِ ٍ تحَیل اصل آى حذاکثش
ظشف هذت یک هبُ هیثبضذ ٍ تطخیص چگًَگی اهش ثِ ػْذُ هسئَل کتبثخبًِ هیثبضذ.

-

چٌبًچِ هٌبثغ اهبًتی گوطذُ دس ثبصاس (داخل ٍ خبسج کطَس) ًبیبة ثبضذ اهبًت گیشًذُ ثبیستی ثب صالحذیذ
هسئَل ٍ ًیبص کتبثخبًِ هٌجغ دیگشی سا جبیگضیي ًوبیذ.

-

اهبًت گیشًذُ هی ثبیست دس اسشع ٍقت ًسجت ثِ ججشاى خسبست ثِ ًحَ هقتضی اقذام ًوبیذ ٍ تب حصَل ًتیجِ،
ػضَیت ٍی دس کتبثخبًِ تؼلیق خَاّذ ضذ.

 )2استفادٌ از سایر خذمات کتابخاوٍ
 .1-2استفادٌ از مطالب پایان وامٍ َا
-

اػضب دس صَست ًیبص ثِ ثْشُگیشی اص هغبلت پبیبى ًبهِّبی پژٍّطکذُ ثیوِ ،هیتَاًٌذ ثب ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ
توبس حبصل ًوَدُ تب دس صَست اهکبى ثخصّبیی اص پبیبىًبهِ جْت استفبدُ فشاّن گشدد.

 .2-2سفارش مقاالت التیه
کلیِ ّوکبساى ضشکت هی تَاًٌذ ثب جستجَ دس پبیگبّْبی اعالػبتی دس سبیت کتبثخبًِ پژٍّطکذُ ثیوِ ًظیش پبیگبُ
اعالػبتی ٍ Cambridge University ٍ Oxford University Press ،JSTOR ،Wiley ،Science Direct
ثبًک اعالػبت ًطشیبت کطَس ثب دسج هطخصبت ٍ ػٌَاى کبهل هقبالت هَسد ًظش ،آى سا اص عشیق هسٍَل کتبثخبًِ
سفبسش دادُ تب هقبالت هَسد ًظش ایطبى تْیِ گشدد.

