راهنماي وب سايت كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

مراجعه كننده محترم؛ به وب سايت كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه صنعتي اميركبير خوش آمديد .اين
راهنما به جهت آشنايي با قسمت هاي مختلف وب سايت و تسهيل در امر دسترسي به منابع مورد نياز مراجعه
كنندگان تهيه شده است.
شما مي توانيد به ترتيب شماره هاي مندرج بر روي شكل اطالعات الزم را مطالعه نماييد و سپس به وب سايت
اين مركز به آدرس http://library.aut.ac.irمراجعه فرماييد.
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 .1دسترسي به خدمات و اطالعات كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه اميركبير
اين بخش شامل منو ها و زير منوهايي است كه اطالعات ذيل را در اختيار مراجعه كننده محترم قرار مي دهد:

درباره كتابخانه شامل:
آئين نامه ها و قوانين
تاريخچه كتابخانه
رسالت و اهداف
ساعت كاري
كاركنان كتابخانه
آلبوم تصاوير
خدمات كتابخانه شامل:
شرايط عضويت خارج از دانشگاه
تازه هاي كتاب  :ليست به روز كتاب هاي جديد كتابخانه به تفكيك ماه و سال در اين بخش
قرار دارد.
كنترل ادبي و همپوشاني مقاله  :ارائه سرويس بررسي اعتبار سنجي و سرقت ادبي
( )Plagiarismدر متون و مقاالت براي اساتيد و پژوهشگران محترم.
پرداخت آنالين بدهي
كارگاه هاي آموزشي
فرم ها
بروشور
( FTPاين بخش تنها از داخل دانشگاه قابل دسترسي مي باشد).
اخبار و اطالعيه ها شامل آخرين رويداد ها ،اخبار و اطالعيه هاي كتابخانه
راهنما شامل كليه راهنما هاي مورد نياز مراجعين محترم به همراه ليستي از پرسش هاي متداول( .اين
بخش از طريق قسمت
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وب سايت نيز قابل دسترسي مي باشد).

تماس با ما :اطالعات تماس شامل شماره تلفن ،شماره دورنگار ،آدرس و پست الكترونيكي اين مركز در
اين بخش قرار گرفته است.

 Englishجهت ورود به وب سايت انگليسي اين مركز.
 .2ورود به پورتال

مراجعه كنندگان محترمي كه قبالً عضو كتابخانه شده اند و نام كاربري و كلمه عبور خود را از اين مركز دريافت
كرده اند مي توانند با ورود به اين قسمت و وارد كردن اطالعات الزم از كليه خدمات و سرويس هاي نرم افزار
جامع كتابخانه اي (مانند :تمديد كتاب امانتي ،رزرو ،مطالعه و دريافت كتاب هاي الكترونيكي و  )...بهره مند
گردند.
 .3جستجو در پورتال

در اين قسمت مراجعه كنندگان بدون نياز به نام كاربري و كلمه عبور مي توانند وارد سيستم نرم افزار جامع
كتابخانه اي شده و در كليه منابع كتابخانه اعم از  :كتاب هاي فارسي و التين  ،مقاله ،نشريات  ،پايان نامه هاي

دانشگاه و ساير منابع چاپي و الكترونيكي جستجو انجام داده و اطالعات مورد نظر خود را از اين طريق كسب
نمايند.

 .4دسترسي به پايگاه ها و منابع فارسي و التين به صورت Online

اين بخش شامل منو و زير منوهايي است كه امكان دسترسي به كليه منابع فارسي و التين اين مركز را به
صورت  Onlineفراهم مي كند .اهم اين منابع عبارتند از:
پايگاه ها و مجالت علمي الكترونيكي شامل:
پايگاه هاي اطالعاتي خارجي  :شامل ليستي از  22پايگاه  Onlineمعتبر جهاني و امكان
دسترسي به نشريات و مقاالت اين پايگاه ها.
پايگاه هاي اطالعاتي داخلي
كتاب ها و مراجع علمي الكترونيكي شامل  Elsevier (ScienceDirect):و Ebrary

پايگاه هاي علمي دسترسي آزاد شامل:
منابع الكترونيكي رايگان
پايان نامه هاي الكترونيكي دانشگاه هاي جهان
پروانه هاي ثبت اختراع
پايگاه هاي استنادي
ضريب تاثير مجالت

 .5راهنماها

همانطور كه در بخش

1

هم توضيح داده شد در اين قسمت ليستي از پرسش هاي متداول به همراه كليه

راهنماهاي مورد نياز مانند راهنماي وب سايت كتابخانه ،راهنماي عضويت ،راهنماي تدوين پايان نامه  ،راهنماي
تسويه حساب  ،راهنماي استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي  ،راهنماي جستجو در نرم افزار كتابخانه و پرسش هاي
متداول قرار داده شده است.
 .6پيوندهاي مرتبط

در اين بخش امكان دسترسي به وب سايت مراكز معتبر و مهّمي كه كتابخانه و مركز اسناد علمي دانشگاه
صنعتي اميركبير بدان ها وابسته است (مانند وب سايت اصلي دانشگاه صنعتي اميركبير و وب سايت معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير) و يا ارتباط نزديك دارد فراهم شده است.
 .7پيوندهاي مفيد

شامل منابع اينترنتي مفيدي است كه به صورت جامع و يكپارچه گردآوري شده است تا پاسخگوي نيازهاي
مراجعه كننده محترم باشد.
 .8نقشه سايت

در بخش  ، 8گزينه نقشه سايت اطالعات اين وب سايت را به صورت درختواره در اختيار مراجعه كننده محترم
قرار مي دهد و راهنماي مناسبي براي كليه بخش ها و سهولت دسترسي مراجعه كننده به اطالعات مورد نظر
وي مي باشد.

