آیین نامه مالکیت معنوی کتابخانه دیجیتال( دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)
کتابخانه دیجیتال دانشگگهاع وم پ شکیگگیر بی سام نگگایانه اک انگگر که یمی یر ییااع ه یاابل دیجیتال
غی دیجیتال عا دع دانشگگهاع ب وهمع داعدم یشگگاومع دانم د یهت اواک دیجیتال برا ب اک اوکگگاک کتابخانه
دیجیتال دانشهاع اییان شذی یر بایم ،لذا کمیه اب ادک که یایمام از یاابل کتابخانه دیجیتال دانشهاع انتفادع
نمایام یر بایسر با تیمیل ب پ ی ب ط به وک یر این کتابخانه دعآیامم
مجموعه کتابخانه دیجیتال شامل موارد زیر می باشد:
یجم وه کتابها ( اشر دیجیتال(
به نر یجم وه واک کتابخانه دیجیتال دع حال حاض یایل  ۷یجم وه به ی ح ذیل یر بایم:
مجموعه کتابها(چاپی و دیجیتال)  :یایل کتابهاک باعنر التین ی س د دع کتابخانه واک دانشهاع یر
بایمم یاانه کاعب ک ب اک دنت نر به یهت اک دیجیتال یاابل الکایر انرم
مجموعه پایان نامه ها :یایل شایان نایه واک ی س د دع کتابخانه ی ککک دانشهاع یر بایمم یشاومع یتن
کایل شایان نایه وا برا ب اک کاعب ان دانشهاع وم پ شکییر بی سام اییان شذی انرم
مجموعه نشریات و مقاالت :یایل کمیه نش یات اشر باعنر التین کتابخانه واک دانشهاع یتن کایل
ب خر یراالت انرم
منابع دبداری وشنیداری :یاانه کاعب ک ب اک یشاومع یهت ا الکایر انرم
منابع مذهبی و فرهنگی
مجموعه عملیاتی
مجموعه آزمایشی

شرایط عضویت:
دعخ انر وک یر گ عواک ذیل دع کتابخانه دیجیتال دانشهاع شذی بته خ اوم یم:


دانشج یان دانشهاع وم پ شکییر بی سام



اناتیم اوکاک ویات وممر دانشهاع وم پ شکییر بی سام



کاعکاان دانشهاع وم پ شکییر بی سام



نای اب اد شس از تأییم یمی کتابخانه دیجیتال به ص عت ییهمان

مدارک مورد نیاز برای عضویت:


بایل دیجیتال ویس



شسر الیت نییر بعال



تیمیل ب پ دعخ انر وک یر

شس از طر ی احل دعخ انر وک یر تاییم صهر اطالوات دع کتابخانه ی ککک ،کم یاانایر کممه وب ع
از ط یق نیستم به شسر الیت نیک ب د اعنال خ اوم یمم از این شس وک ی ب طه یر ت انم از ط یق گکیاه
ع د به نیستم دع صفهه اصمر با اعد ک دن اطالوات خ د ،از کمیه اییانات کتابخانه دیجیتال انتفادع نمایمم
نرم افزارهای مورد نیاز برای مشاهده محتواهای دیجیتال:


بمش شمی ( )Flash Playerب اک نمایش یهت اواک تص ی ک



ن پ ابکاع ( )Adobe Readerب اک نمایش یهت اواک یتار

نکات قابل توجه:
با ت سه به ایایه کتابخانه دیجیتال دانشهاع وم پ شکییر بی سام دع ب داعنمع یاابل دیجیتالر غی دیجیتالر
(به نر یاابل کتابخانه واک ی ککک ،بیماعنتان واک لیعص (وج) ،ایاپ عضا (ع) ،دانشیمع شی اشکییر
ب د س ،دانشیمع ش نتاعک قاین ،دانشیمع ش نتاعک طبس ،آی زییمع بهمایر ن ایان ،نتاد یاوم
ایثاعگ ان ،دبت نهاد یراپ یعظم عوب ک ممم) یر بایم ،بااب این دع واهاپ سستج اگ یم نظ تان برا یاابل
دیجیتالر انر از یا ک کش یر ،گکیاه یاابل دیجیتالر عا انتخاب نماییمم ب خر از کتاب وا ،شایان نایه وا،
یراالت نش یات داعاک یتن کایل یر بایامم

خط مشی دسترسی :سهر عوایر یالییر یعا ک یاابل دع کتابخانه دیجیتال ان اع ح زع واک دنت نر
ب اک یاابل ،اوکا نرش وا تع یف یمع انر که به ی ح ذیل یر بایم:
انواع حوزه های دسترسی برای محتوای منابع
دسترسی آزاد :ب اک یاابعر که حالر آی زش وم یر داعنم ب اک ومه حتر اوکاک یهمان قابمیر نمایش
دانم د داعنمم
دسترسی اختصاصی  :ب اک یهت اواک یهم ومر الخص ص کتابهاک باعنر که برا ب اک اوکاک کتابخانه
قابمیر نمایش داعد دانم د نمر ی دم
دسترسی عمومی :ب اک کتابهاک یهم التین که خ یماعک ک دع ایم که برا ب اک اوکا قابمیر نمایش
دانم د عا داعدم
ق اع یم ب اک اوکا یهم دیر دانم د ب ق اع ی د که و یخص یجاز به دانم د تعماد یعیار کتاب از کتابخانه
دیجیتال بایم

مبحث کنترل کردن و سطح دسترسی شامل  ۳موضوع زیر می شود:
اوکا
یماعک
کاعیامان کتابخانه
یر له نطح دنت نر به ط ع کل به  ۳دنته زی ترسیم یر ی دم
نطح دنت نر ایانر یژع گ ع واک وک یر  :برا ب اک یهم د ک دن نطح دنت نر اوکاک کتابخانه
کاعب د داعد بیشت ین کاعب د آن دع بخش ایانر انرم
نطح دنت نر ب اناس ح زع واک یختمف  :ب اک اوکا ،یجم وه وا ،یهت اک دیجیتال ،یماعک ،ثبر کاعب د
داعدم
نطح دنت نر ب اناس نرشها :برا ب اک کاعب ان (کاعیامان کتابخانه) قابل انتفادع انرم
بررسی سطح دسترسی محتوا

مشاهده مشخصات
مشاهده محتوا

انواع سطح دسترسی

دانلود

کتابشناختی
نطح دنت نر یجاز

ومه کاعب ان

اوکاک کتابخانه اوکاک یهمان

اوکاک کتابخانه

نطح دنت نر ی اکک

ومه کاعب ان

اوکاک ی اکک به ص عت خاص

-

نطح دنت نر آزاد

ومه کاعب ان

ومه کاعب ان

ومه کاعب ان

نطح دنت نر اختصاصر

ومه کاعب ان

اوکاک کتابخانه ی ککک

ویچ گ ور قادع به دانم د نمر بایمم

بررسی کنترل سطح دسترسی بر اساس حوزه های مختلف :
ب اناس یجم وه واک یختمف دع کتابخانه دیجیتال ح زع کات ل دنت نر واک یتفا تر اعائه گ دیمع یمع
انر که دع ذیل نعر یمع انر یژگر واک ح زع کات ل دنت نر ی ککک تش یح ی د مالزپ به ذک انر
که ومه یژگر واک ذک یمع  ،دع نطح دنت نر ی اکک قابل اومال ب اک ومان ی اکک به ص عت خاص انر
م
مدارک
بررسی ویژگی

اعضا

مجموعه ها

ثبت
کارمندان

اعضا

نطح دنت نر

اوکاک کتابخانه

یجم وه یاابل

کاعیامان کتابخانه

برا بت انام

به نتا یس کتابخانه

ی ککک

اوکاک یهمان

دیجیتال کتابخانه

ی ککک بت انام ع د

اطالوات

ی ککک بت انم اطالوات

کتابشااختر عا

ثبر خ د ی ایش

ببیاامم

یشاومع نمایمم

ی ککک م
یجم وه یاابل کتابخانه

اطالوات

ی ایش عا

انجاپ نمایامم

واک دانشهاع
یجم وه شایان نایه
واک دانشهاع

خط یشر دنت نر به یاابل:
 -۱کمیه اب اد دع سایعه دانشهاور وم پ شکییر بی سام اوم از اناتیم ،دانشج یان کاعیامان دع
یهیا دانشهاع یرت انام از اییانات کتابخانه دیجیتال انتفادع نمایامم

 -۲کمیه اب اد دع سایعه دانشهاور وم پ شکییر بی سام اوم از اناتیم ،دانشج یان کاعیامان یر
ت انام دع خاعج دانشهاع از ط یق  VPNاز کمیه اییانات کتابخانه دیجیتال انتفادع نمایامم
 -۳اب اد یاغل دع یشاغل شکییر شی اشکییر که زی نظ دانشهاع نیستام با اعنال دعخ انر
تائیم یعا نر تهریرات باا عک زی نظ کتابخانه ی ککک قادع به دنت نر به اطالوات به ص عت
حک عک دع کتابخانه واک دانشهاع وستامم
 -۴دنت نر به شایان نایه ،ل ح بش دع ،اطمس کتابها برا ب اک اوکا با دنت نر یهم د اییان
شذی انرم
جستجوی منابع:
دنت نر به یهیا کتابخانه دیجیتال دانشهاع اییان سستج دع به نر یجم وه واک آن ،ب اک وم پ آزاد
انرم دع صفهه اصمر ،سمیمت ین یاابل یختمفر که دع یجم وه واک یختمف کتابخانه نازیانمور یمع به
به نر آن ابک دع یمع انم ،دع قسمر یاابل سمیم نمایش دادع یر ی دم ومچاین یجم وه واک یختمفر که
دع کتابخانه دیجیتال قابل دنت نر انر دع بخش به نر یجم وه وا دع صفهه اصمر قابل سستج نرم دع
حال حاض یجم وه یاابل دیجیتال کتابخانه ی ککک یجم وه تعمادک از کتابخانه واک تهر ش یش دانشهاع
وم پ شکییر بی سام از این ط یق دع دنت س انرم
ب اک سستج ک کتاب ،شایان نایه ،یراالت نش یه یر ت انیم با انتفادع از گکیاه واک ی س د دع صفهه اصمر
کتابخانه دیجیتال دانشهاع اقماپ نماییم:


جستجوی سریع :وباعت ی عد نظ دع کمیه بیممواک ی س د سستج یر ی دم



جستجوی ساده :اییان اومال یهم دیر ب ع ک نتیجه سستج عا از ط یق سستج دع بیممواک
خاص یایل وا ان ،شمیمآ ع ،ی ض ع ممم یا دع یجم وه اک خاص با انتخاب زبان آثاع ب اوم یر
کامم



جستجوی پیشرفته :یر ت ان ام اژع عا با وممه واک یاطرر ،به ص عت ی تبا یهم دیر وایر
از قبیل :یجم وه واک ی س د دع کتابخانه دیجیتال (یجم وه نش یات یراالت ،یاابل دیماعک
یایماعک ممم) ،ن ع یابل (ل ح بش دع ،گکاعش ،نش یه ،کتاب ممم) زبان (باعنر ،انهمیسر ممم) یهل
نههماعک (کتابخانه ی ککک دانشهاع ،کتابخانه بیماعنتان لیعص وج ،کتابخانه بیماعنتان ایاپ عضا ع
ممم) عا تعیین نم دع سستج عا انجاپ دویمم

خدمات ویژه اعضای کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
اوکاک کتابخانه دیجیتال دانشهاع وم پ شکییر بی سام دع ص عتر که با یاانه کاعب ک عیک وب ع اعد نیستم
ی نم به خمیات اییانات ذیل دنت نر خ اوام دایر:
.۱


امکانات موجود
نمایش اطالعات کتابشناختی منبع :یشاومع اطالوات کتابشااختر یابل یانام :وا ان ،ناپ
شمیمآ ع ،نای  ،یابک ،ی ض وات ،ن ع یابل غی ع اع این بخش اییان شذی یر بایمم



ایجاد نقد :ب اک ایجاد یک نرم سمیم ب اک این یابل یر ت انیم از این بخش انتفادع نماییمم

نیته :نرم واک اعد یمع ت نا یما ابتما ت نا یمی بخش بازبیار دع ص عت تأییم ت نا تمایر اوکا
قابل نمایش خ اوم ب دم



ایجاد یادداشت :ب اک ایجاد یک یاددایر سمیم دعباعع یابل ی عد نظ از این بخش یر ت انیم
انتفادع نماییمم

نیته :این یاددایر وا برا ب اک خ د یما قابل نمایش انرم


افزودن منبع به منابع مورد عالقه :ب اک اضابه ک دن یابل ی عد نظ به یاابل ی عد والقه از این
بخش یر ت انیم انتفادع نماییمم



نمایش فهرست محتوای دیجیتالی منبع :دع این بخش یما به نر یهت اواک دیجیتالر یابل
ی عد نظ عا یر ت انیم یشاومع نماییمم ب اک یشاومع یا دانم د یهت اک ی عد نظ ع ک لیاک ی ب طه
کمیک نماییمم ب اک انتفادع کایل از نمایش یهت ا به عاواماک ی عد نظ ی اسعه نماییمم

نیته :لیاک یشاومع دانم د یهت ا دع ص عت دایتن دنت نر که ت نا یمی بخش تعیین یر ی د،
بعال انرم


فهرست نقدهای مربوط به این منبع :ب اک یشاومع نرموایر که قبالً ت نا یما یا دیه کاعب ان
دع ی عد این یابل اعد یمع انر ،از این بخش یر ت انیم انتفادع نماییمم نرموا یایل ناپ کاعب نرم
کاامع ،ایتیاز یابل ،تاعیخ نرم یتن نرم انرم



فهرست یادداشت های ایجاد شده در مورد این منبع :ب اک یشاومع یاددایر وایر که قبالً ب اک
این یابل ایجاد ک دع ایم ،از این بخش انتفادع نماییمم

نیته :این یاددایر وا برا ب اک خ د یما قابل نمایش یر بایمم


فهرست نسخه های منبع :ب اک عزع

نیته :اییان عزع

یا نههماعک یابل از این بخش یر ت انیم انتفادع نماییمم

یا ایانر نسخه یابل به نطح دنت نر

ضعیر نسخه بستهر داعدم



نمایش تصویر منبع :تص ی ع ک سمم این یابل دع این بخش نمایش دادع یر ی دم ب اک یشاوم
تص ی بکعگ ت ع ک لیاک ی ب طه کمیک نمایمم
ب اک نمایش یهت اک یک یابل ع ک لیاک یشاومع یهت ا دع به نر یهت اک دیجیتالر یابل کمیک

کایمم


جستجوی درون محتوا :ب اک سستج ک دع ن یهت اک نمایش دادع یمع از این بخش انتفادع
نماییمم نمایش به نر صفهات یابر یمع عا یر ت ان ب اناس یماعع صفهه یا ایتیاز صفهه ی تب
ک دم

نیته :اییان سستج ک دع ن یهت ا برا ب اک یهت اوایر قابل دنت س خ اوم ب د که آن یهت ا داعاک
یتن قابل انتخ اج ب دع بایمم یانام :یهت اک ، PDFیهت اک ، HTMLیهت اک  DOCغی عم


فهرست مطالب محتوای دیجیتالی :ب اک عس ع ن یل به صفهه ی عد نظ ع ک لیاک ی ب ط به آن
کمیک کایم م

نیته :نمایش این بخش به دنت نر کاعب


دایتن یهت اک دیجیتالر بستهر داعدم

تغییر اندازه صفحه نمایش داده شده :ب اک تغیی انمازع یهت اک نمایش دادع یمع از این اییان
یر ت انیم انتفادع کایمم



یهت اک  : PDFدع این ن ع یهت ا از د لیاک تص ی ک یت

یا تص ی بکعگ ت ییت انیم انتفادع

نماییمم
یهت اک گال ک ویس :دع این ن ع یهت ا یر ت انیم از لیایهاک تص ی بکعگ ،ک ک بام انهشتر
انتفادع نماییمم

نمایش انمازع اقعر ع ک لیاک  ۱:۱کمیک کایمم


تغییر صفحه نمایش داده شده :ب اک نمایش صفهه قبل یا بعم یر ت انیم از لیایهاک صفهه قبل
صفهه بعم انتفادع نماییمم



پرش به صفحه خاص :ب اک عبتن ن یل به یک صفهه خاص کابر انر یماعع صفهه ی عد نظ عا
دع ن قسمتر که یماعع صفهه عا نمایش یر دوم ن یته کمیم  enterعا ع ک صفهه کمیم بکنیمم



استفاده حداکثر از صفحه نمایش :ب اک تماپ صفهه یمن نمایش یهت ا یر ت انیم از این لیاک
انتفادع نماییمم ب اک ومپ نمایش بخش اطالوات نمر پ یر ت انیم از لیاک ی ب طه انتفادع
نماییمم



خروج از مشاهده محتوا :ب اک خ ج از بخش نمایش یهت ا بازگشر به صفهه یابل یر ت انیم
از لیاک ی ب طه انتفادع نماییمم



لینک دائم به یک صفحه از محتوا :ب اک لیاک دادن به یک صفهه خاص از یهت ا ب اک اعساع
دادن دع یراله وا یطالب خاعج از این نیستم یر ت انیم از لیاک نمایش دادع یمع دعگ یه باال
نمر پ صفهه یهت ا انتفادع نماییمم

 .۲سایر امکانات
* کتابخانه من:


فهرست امانت های من :دع این بخش یما یر ت انیم به نر یاابل غی دیجیتالر عاکه به ایانر
گ بته ایم یشاومع کایمم



فهرست رزرو و نگهداری های من :دع این بخش یما یر ت انیم به نر یاابل غی دیجیتالر عا
که ب اک ایانر گ بتن عزع

یا نههماعک ک دع ایم یشاومع کایم ،ومچاین دع ایاجا یر ت انیم عزع

وا نههماعک واک خ د عا لغ کایمم


فهرست منابع مورد عالقه من :یاابل دیجیتالر غی دیجیتالر عا که به وا ان یاابل ی د والقه
تان انتخاب ک دع ایم  ،دع ایاجا یر ت انیم یشاومع کایم و کماپ از یاابل عا که یر خ اویم از
به نر حذف کایمم



فهرست یادداشت های من :یاددایتهایر واک که تا کا ن یما دع ی عد یاابل دیجیتالر غی
دیجیتالر ن یته ایم دع ایاجاذخی ع یمع انمم دع ایاجا یما از اییان حذف

ی ایش یاددایتها

ب خ عداع وستیمم


فهرست نقدهای من :نرم واک که تا کا ن یما دع ی عد یاابل دیجیتالر غی دیجیتالر ن یته ایم
دع ایاجاذخی ع یمع انمم دع ایاجا یما از اییان حذف



ی ایش نرموا ب خ عداع وستیمم

فهرست پیشنهاد های من :دع این بخش به نر شیشاهاد واک یما به یسئ لین کتابخانه ،قابل
یشاومع یر بایامم یما دع ایاجا یر ت انیم شیشاهادواک سمیم یط ح کایم از ضعیر شیشاهادواک
قبمر خ د یطمل ی یمم



تغییر رمز عبور :ب اک تغیی عیک وب ع از این بخش انتفادع نماییمم بعم از کمیک ع ک این گکیاه بایم
ابتما عیک وب ع قبمر عا اعد ک دع ناس عیک وب ع سمیم عا دع قسمر واک ی ب طه اعد نماییمم دع
انتها بعم از اعد ک دن یتن دع ن تص ی ع ک دکمه اعنال کمیک نماییمم

