ثِ ًبم ذسا
بروشور راهنمای استفاده از کتابخانه برای کاربران
ساعت کار کتابخانه:
سبػت کبض کتبثربًِ اظ سبػت  8الی  61ضٍظّبی ضٌجِ الی چْبضضٌجِ هی ثبضس ٍ ضیفت ثؼس اظ ظْط اظ سبػت 61
الی  02فقظ جْت استفبزُ اظ سبلي هغبلؼِ ثبظ هی ثبضس ٍ هطاجؼِ کلیِ هحققیي ٍ زاًطجَیبى اظ سطاسط کطَض ثِ
کتبثربًِ ٍ ّوچٌیي استفبزُ اظ هٌبثغ آى زض هحل آظاز است .زض حبل حبضط کتت فقظ ثِ هحققیي ٍ زاًطجَیبى
اًستیتَ پبستَض ایطاى اهبًت زازُ هی ضَز.
شرایط عضویت در کتابخانه:
کلیِ افطاز زاضای ضاثغِ استرساهی ثب اًستیتَ پبستَض ایطاى اػن اظ کبضهٌساى ضسوی ،پیوبًی ،قطاضزازی ،ضطکتی،
هطوَلیي عطح ًیطٍی اًسبًیّ ،وکبضاى عطح ّبی پژٍّطی ٍ کلیِ زاًطجَیبى اًستیتَ هی تَاًٌس ثب هطاجؼِ ثِ
ًطم افعاض کتبثساضی کتبثربًِ ثِ آزضس  http://lib.pasteur.ac.irثجت ًبم ًوبیٌس ٍ ثب اضائِ کپی حکن کبضگعیٌی ٍ
تکویل فطم تؼْسًبهِ اظ عطف ضئیس ثرص ثِ ػضَیت کتبثربًِ زضآیٌس.
شرایط امانت کتاب:
قَاًیي حبکن ثط ثرص اهبًت کتبة ثٌب ثط گطٍُ هربعت هتفبٍت ٍ ثِ ضطح ظیط است:
اػضبی ّیبت ػلویّ :یبت ػلوی ضبهل افطازی است کِ زض حکن کبضگعیٌی آًْب ػٌَاى ّیبت ػلوی زضج ضسُ
ثبضس .ثطای ایي گطٍُ اهبًت کتبة فبضسی یب التیي ثِ عَض ّوعهبى جوؼب تب سقف  62ػسز اهکبى پصیط است .هست
ظهبى اهبًت هٌبثغ زٍ هبُ تؼییي گطزیسُ است .اهکبى توسیس اهبًت هٌبثغ ثطای  0هبُ زیگط زض صَضت اقسام قجل اظ
سطضسیس اهبًت ،اهکبى پصیط است (توسیس فقظ یک هطتجِ).
اػضبی غیط ّیبت ػلوی :ایي گطٍُ ضبهل توبم افطازی کِ ثِ ضکل ّبی ضسوی ،پیوبًی ،قطاضزازی ،ضطکتی ٍ
زاًطجَیی ثب ّط هسضک تحصیلی اػن اظ زیپلن الی زکتطا زض اضتجبط ثب پبستَض هی ثبضٌس ،هی گطزز .ثطای ایي گطٍُ
تؼساز کتت فبضسی یب التیي اهبًتی ثِ عَض ّوعهبى جوؼب  5ػسز است .هست ظهبى اهبًت زٍ ّفتِ تؼییي گطزیسُ
است .توسیس کتت قجل اظ سطضسیس ػَزت هٌجغ اهکبى پصیط است (فقظ یک هطتجِ).

جریمه دیرکرد منابع:
جطیوِ ثِ هیعاى ّط ضٍظ  022تَهبى اظ تبضید سطضسیس تب ػَزت هٌبثغ ثِ کتبثربًِ هحبسجِ هی گطزز .زضصَضت
اػبزُ هٌجغ ٍ ػسم پطزاذت ٍجِ جطیوِ ،اهکبى تحَیل هٌبثغ جسیس ثِ فطز هسسٍز هی ضَز .ایي قبًَى ثِ عَض
هطتطک ثطای توبم افطاز ّیبت ػلوی ٍ غیط ّیبت ػلوی هی ثبضس.
جستجوی منابع علمی:
ثِ غیط اظ پبیبى ًبهِ ٍ زیکطٌطی ،کلیِ هٌبثغ کتبثربًِ قبثل اهبًت گطفتي هی ثبضٌس.
کبضثطاى ثطای جستجَی هجالت ،هقبالت ٍ کتبثْبی هَضز ًظط ذَز هی تَاًٌس اظ لَگَّبی هٌبثغ الکتطًٍیک کِ زض
سبیت کتبثربًِ هَجَز است ،استفبزُ ًوبیٌس ٍ ثب کلیک ثط ضٍی آًْب ٍاضز فضبی آًْب ضسُ هٌجغ هَضز ًظط ضا
جستجَ کٌٌس.
جستجَی کتبثْبی کتبثربًِ اظ عطیق ًطم افعاض پبضس آشضذص زض کتبثربًِ ٍ یب فضبی ذبضج اظ اًستیتَ ثط اسبس
ػٌَاى کتبة ٍ ًبم ًَیسٌسُ اهکبى پصیط است.
پبیبى ًبهِ ّب ًیع ثب استفبزُ ًطم افعاض پبضس آشضذص ،ثطاسبس ًبم ًَیسٌسُ ،استبز ضاٌّوب ،سبل اًتطبض ٍ کلوبت
کلیسی قبثل جستجَ ّستٌس.
اعالػبت کتبثربًِ ای کتبة ّبی کتبثربًِ ٍ پبیبى ًبهِ ّب ثِ صَضت فیعیکی زض ثطگِ زاى ًیع هَجَز است ٍ هی
تَاًٌس ثطای جستجَ هَضز استفبزُ قطاض گیطًس.
سایت کامپیوتر:
زض زاذل کتبثربًِ ،سبیت کبهپیَتط ًیع هَجَز است کِ هطاجؼِ کٌٌسگبى هی تَاًٌس ثب استفبزُ اظ آًْب ثِ هٌبثغ
الکتطًٍیک ٍ پبیگبُ ّبی اعالػبتی زستطسی پیسا کٌٌسٍ اعالػبت هَضز ًیبظ ذَز ضا جستجَ کٌٌس.
کبضثطاى هی تَاًٌس ثب استفبزُ اظ ّویي سبیت ثِ ًطم افعاض پبضس آشضذص زستطسی زاضتِ ٍ ػٌبٍیي کتبة ٍ پبیبى
ًبهِ هَضز ًیبظ ذَز ضا جستجَ کٌٌس.
کارگاه های آموزشی:

کتبثربًِ ثِ عَض هساٍم کبضگبُ ّبی آهَظضی جْت هؼطفی ٍ آهَظش استفبزُ اظ پبیگبُ ّبی هٌبثغ الکتطًٍیک
ثطگعاض هی ًوبیس .جْت اعالع اظ ػٌبٍیي کبضگبُ ّب ٍ ظهبى ثطگعاضی آًْب هی تَاًیس ثِ سبیت کتبثربًِ هطاجؼِ
ًوبییس .ایي هَاضز اظ عطیق ثرص "اذجبض " ٍ ّوچٌیي اتَهبسیَى اعالع ضسبًی هی گطزز.
دسترسی به فایلهای آموزشی:
فبیل ّبی آهَظضی کبضگبُ ّبی اجطا ضسُ ٍ ّوچٌیي فبیل ّبی آهَظضی زیگط کِ حبٍی هغبلت آهَظضی زض
ضاثغِ ثب جستجَ ،پبیگبُ ّبی جستحَ ٍ هطاتت ػلن سٌجی هی ثبضٌس زض سبیت کتبثربًِ قبثل زستطسی است.
سایت کتابخانه مرکسی:
http://centlib.pasteur.ac.ir
بخش اخبار:
کلیِ اعالػبت هطتجظ ثب کتبثربًِ ضبهل ًوبیطگبُ ّبی کتبة ،هؼطفی سبهبًِ ّبی جسیس الکتطًٍیک ،هؼطفی هٌبثغ
جسیس زض زستطس ٍ  ...زض ثرص اذجبض سبیت کتبثربًِ قبثل زستطسی است.
برگساری نمایشگاه کتاب در کتابخانه:
زض سبل ّبی اذیط کتبثربًِ پس اظ اضائِ سفبضش ٍ ذطیس ٍ تحَیل کتبة اظ ًوبیطگبُ ّب ،هجبزضت ثِ ثطگعاضی
ًوبیطگبُ اظ کتت ذطیساضی ضسُ هی ًوبیس .زض ایي ًوبیطگبُ کتت جسیس زض کتبثربًِ زض هؼطض زیس هطاجؼِ
کٌٌسگبى قطاض هی گیطز تب اظ ػٌبٍیي ذطیساضی ضسُ هغلغ ضًَس .ظهبى ثطگعاضی ًوبیطگبُ زاذلی کتبة اظ عطیق
اتَهبسیَى ٍ "اذجبض " زض سبیت کتبثربًِ اعالع ضسبًی هی ضَز.
استفاده از  VPNجهت استفاده از منابع الکترونیک در فضای خارج از انستیتو:
اظ آًجب کِ ثطای استفبزُ اظ سبهبًِ ّبی هٌبثغ الکتطًٍیک الظم است کِ کبضثطاى اظ  IPاًستیتَ استفبزُ ًوبیٌس کِ
قجال ثطای ًبضط تؼطیف ضسُ است لصا ایي زستطسی اظ ّ IPبی زیگط ثطای هحققیي ٍ زاًطجَیبى هیسط ًوی ثبضس.
کبضثطاى هی تَاًٌس ثب هطاجؼِ ثِ سبیت کتبثربًِ ٍ هغبلؼِ فبیل آهَظضی ًصت ّ ٍ VPNوچٌیي اذص اعالػبت
هطثَعِ اظ ثرص ً ITسجت ثِ ًست  VPNجْت زستطسی ثِ هٌبثغ هصکَض اقسام ًوبیٌس.
پرسش از کتابذار:

هسئَلیي کتبثربًِ آهبزُ پبسرگَیی ثِ ّطگًَِ پطسطی اظ ًبحیِ کبضثطاى کتبثربًِ هی ثبضٌس .سَاالت ضوب هی
تَاًس زض قسوت "پطسص اظ کتبثساض" زض سبیت کتبثربًِ ٍ یب ثِ صَضت حضَضی هغطح گطزز.
ارتباط با ما:
ضئیس کتبثربًِ :ذبًن زکتط ًَضیي حقیقی پَض

64112446

haghighipour@pasteur.ac.ir
centlib@pasteur.ac.ir
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