ﻓرآﯾﻧد وﺟﯾن در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر
ﺷروع ﮐﺎر وﺟﯾن
ﻣﻧﺎﺑﻊ

ﺗﮭﯾﮫ ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ وﺟﯾن

ﺗﻧظﯾم ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ و اﻣﺿﺎی ﻓرم وﺟﯾن

ﮔزارش ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺑﻠﮫ

وارد ﮐردن ﮐﻠﻣﮫ وﺟﯾن در دﻓﺗر ﺛﺑت

ارﺟﺎع ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ

ﺧﯾر

واﺣد ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ

وارد ﮐردن ﮐﻠﻣﮫ وﺟﯾن در ﻧرم اﻓزار

آﯾﺎ ﻓﮭرﺳت ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
اﺳت؟

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﺧدﻣﺎت ﻣﯾز اﻣﺎﻧت

ﺑررﺳﯽ در ﮐﻣﯾﺗﮫ وﺟﯾن

اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺑﺎر

.ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎ ﺑرﮔزار و از ﮐﺗﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣراﮐز ﭘژوھﺷﯽ دﻋوت ﻣﯾﺷود

اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺗﺎبھﺎ ﺟﮭت ﺑﺎزﯾﺎﻓت
ﺗﮭﯾﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺗوﺳط ﻣراﮐز و ﮐﺗﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎ

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزی

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ھﻣﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷوﻧد؟

ﺧﯾر

ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﺟوز اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻓرآﯾﻧد ﮔردش ﮐﺗﺎب در ﺑﺧش اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل ﮐﺗﺎب و ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺑﻠﮫ

ﮐﺎرﺑر ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳت؟

ﺟﺳتوﺟو در ﺳﺎﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر ﺑﺎ آدرس
www.//slib.qom.ac.ir

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

ﺧﯾر

ﺗﻣدﯾد ﮐﺗﺎب در ﺻورت ﻋدم ﻧﯾﺎز و رزرو ﺗوﺳط ﻋﺿو
دﯾﮕر

ﺗﺣوﯾل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
درﺳﺎﻟن ﻣطﺎﻟﻌﮫ

ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣدت اﻣﺎﻧت

ﺑﻠﮫ
رزرو ﮐﺗﺎب

ﺛﺑت در ﻓرمھﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫﺳﺎزی و ارﺟﺎع ﺟﮭت ﺧرﯾد
)ﻓرآﯾﻧد ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ(

ﭘس از ٣روز ﭼﮏ ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب و اطﻼع از ﺑﺎزﮔﺷت آن و اﻣﺎﻧت آن
ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﺳﺎﻟم ﺗﺣوﯾل ﻣﯽدھد؟

ﺣذف اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب از ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت
ﻓرد

رﻓﺗﺎر طﺑق آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
)ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب -ﺟرﯾﻣﮫ -ﺗذﮐر (

ﺑرﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣﺧزن
ﭘﺎﯾﺎن

ﺧﯾر

واﺣد ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ  -ﮐﺗﺎﺑدار

اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ در
ﺻورت ﻋدم رزرو ﺗوﺳط ﻋﺿو دﯾﮕر

اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت ﺑرده ﺷده اﺳت؟

ﺧﯾر

درﺧواﺳت از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی و ارﺳﺎل ﺑﮫ
ﻣﺧزن
)ﻓرآﯾﻧد اﻣﺎﻧت ﺑﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫای(

ﻓرآﯾﻧد ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﮐﺗﺎبھﺎی ﭘﯾش ﺛﺑت ﺷده ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﮭرﺳت
.ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷوﻧد

ﮐﺗﺎبھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﺷود.

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﺗﮑراری اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب وﯾراﯾش ﺟدﯾد ﺷده اﺳت؟

ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﮐﺗﺎب را در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺳتوﺟو ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻓوق ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر

ﺧﯾر
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﮐﺗﺎب را در رﮐورد وارد
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد

ﮐﺎرﺷﻧﺎس اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎبﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﺗﺎب را از
ﮐﺗﺎبﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻓﺎﯾل ﺗدوﯾن
.ذﺧﯾره ﻣﯾﮑﻧد

اﻗدام ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎدی ﮐﺗﺎبھﺎ

اﻋﻼم رﮐورد ﺑﮫ ﻣﺧزن ﺟﮭت رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرت

ورود اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب ﺗوﺳط ﮐﺗﺎﺑدار

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻠﮫ

ﺑررﺳﯽ درﺳﺗﯽ رﮐوردھﺎ و اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ

ورود اطﻼﻋﺎت و اﻓزودن ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ
ھﻣراه ارﺟﺎﻋﺎت آﻧﮭﺎ

ﮐﻧﺗرل و ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت در ﻓﺎﯾل ﺗدوﯾن و
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری

اﯾﺎ ﻗﺑﻼ در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺳﺗﻧدات
وارد ﺷده اﺳت؟

ﺧﯾر

رﻓﻊ اﺑﮭﺎم در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد

ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت
ﻓﻧﯽ

ﻓراﺧوان و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻧدات در ﭘﺎﯾﮕﺎه

ارﺳﺎل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺑﺧش
)(٢آﻣﺎده ﺳﺎزی

واﺣد ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ  -ﮐﺗﺎﺑدار

ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﮐورد ﻣورد ﻧظر را ﭘﯾدا ﮐرده و آن را ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺗﺎب
ﺗطﺑﯾق ﻣﯾدھد.

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت ﺧرﯾد ﮐﺗﺎب

ﺟﺳتوﺟو ﮐﺗﺎب در ﺳﯾﺳﺗم

ﺑﻠﮫ

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧرﯾد ﮐﺗﺎب

آﯾﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣﺿور دارد؟

ﺧﯾر
آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣوﺟود اﺳت؟
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘورﺗﺎل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﺧﯾر

ﺑﻠﮫ

وارد ﻧﻣودن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺗﺎب درﺧواﺳﺗﯽ
در ﻓرم ﻣرﺑوطﮫ

اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎب

ﺟﺳتوﺟو ﮐﺗﺎب در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر
-------

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧرﯾد از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﺳری

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

اﻗدام ﺟﮭت اﻣﺎﻧت ﯾﺎ رزرو ﮐﺗﺎب

ﻓرآﯾﻧد ﻋﺿوﯾت در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

اﻧﺗﻘﺎل اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ورودی در
اﺑﺗدای ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﺳﯾﺳﺗم ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻧرم اﻓزار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرد ﺑﮫ ﻣﯾز اﻣﺎﻧت

ﺑﻠﮫ

ﭘﺎﯾﺎن

ﻓﻌﺎﻟﺳﺎزی ﻋﺿوﯾت ﺗوﺳط ﮐﺗﺎﺑدار

ﺛﺑتﻧﺎم ورود اطﻼﻋﺎت ﻓرد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﻣﯾز اﻣﺎﻧت

ﺗطﺑﯾق و ﺗﺻﺣﯾﺢ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ

آﯾﺎ اطﻼﻋﺎت داﻧﺷﺟو ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد ﺛﺑت ﻧﺷرﯾﺎت

درﯾﺎﻓت ﻣﺟﻠﮫ ﺟدﯾد ﭼﺎﭘﯽ از ﺑﺧش ﻣﺟﻣوﻋﮫﺳﺎزی

ﻣﻣﮭور ﮐردن ﻣﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﮭر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺑررﺳﯽ ﻋﻧوان ﻣﺟﻠﮫ در ﻧرماﻓزار

اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺷﻣﺎره ﺟدﯾد ﻣﺟﻠﮫ ﺑﮫ رﮐورد ﻣوﺟود

ﭘﺎﯾﺎن

ﻗرار دادن ﻣﺟﻠﮫ در ﻗﻔﺳﮫ ﻧﺷرﯾﺎت

اﯾﺟﺎد رﮐورد ﺟدﯾد و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل ﻣﺟﻠﮫ

واﺣد ﻧﺷرﯾﺎت  -ﮐﺗﺎﺑدار

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﻣﺟﻠﮫ ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﺗﺎب ﯾﮏ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب اھداﯾﯽ اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

و دﻋوت از داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ...ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎی اھداﯾﯽ و
ﻣراﮐز ﭘژوھﺷﯽ اﺳﺗﺎن ﺟﮭت اﻧﺗﺧﺎب

ﺧﯾر

ﺑﻠﮫ

زدن ﻣﮭر اھداﯾﯽ
ﺑررﺳﯽ ﮐﺗﺎب ھﺎی اھداﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ ظﺎھر ،ﭼﺎپ ،وﯾراﯾش و
ﻣوﺟودی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻣﻣﮭور ﮐردن ﻋطف ﮐﺗﺎب و ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ،ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺎﻧزده و
ﺻﺻﻔﺣﮫ اﺧر

...ﺗﮭﯾﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎزﺗوﺳط ﻣراﮐز و
ﺛﺑت ﮐﺗﺎب در دﻓﺗر ﺛﺑت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺟﮭت ﺑﺎزﯾﺎﻓت
ﻧوﺷﺗن ﺷﻣﺎره ﺛﺑت و ﺗﺎرﯾﺦ آن در ﮐﺗﺎب
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﺟوز اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺧﺎرج از داﻧﺷﮕﺎه

ارﺳﺎل ﺟﮭت ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ

واﺣد ﻣﺟﻣوﻋﮫﺳﺎزی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ  -ﮐﺗﺎﺑدار

اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ اﻧﺑﺎر

ﺧﯾر

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب اھداﯾﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت؟

ﮐﺗﺎب ھﺎ ﭘس از ﺧرﯾداری و ﯾﺎ اھدا ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﺎده
ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷوﻧد

ﻓرآﯾﻧد ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب در ﺑﺧش ﮔردش اﻣﺎﻧت و ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ ﺗوﺳط
ﮐﺗﺎﺑدار و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻟﯾﺳت ﺗﺳوﯾﮫ
ﺣﺳﺎب

ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت اﻣﺎﻧت داﻧﺷﺟو در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺑﻠﮫ

ﮐﺗﺎب در اﻣﺎﻧت ﻋﺿو ﻣﯽﺑﺎﺷد؟

ﺧﯾر

ﭼﮏ ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب در ﻗﻔﺳﮫ ﺗوﺳط ﮐﺗﺎﺑدار

ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺣذف ﺟرﯾﻣﮫھﺎی ﻓرد از ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت اﯾﺷﺎن

ﻋدم ﺗﺳوﯾﮫ و اﻋﻼم ﻣراﺟﻌﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از طرﯾق
ﻧرماﻓزار ﮔﻠﺳﺗﺎن

ﺑﻠﮫ

ﺧرﯾد ﻧﺳﺧﮫای از ﮐﺗﺎب و ﺗﺣوﯾل
ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑدار

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﮔم ﺷده اﺳت؟

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب در ﺑﺎزار ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺧﯾر
وارﯾز ھزﯾﻧﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺣﺳﺎب داﻧﺷﮕﺎه و اراﺋﮫ ﻓﯾش
وارﯾزی ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑدار
ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺳﯾﺳﺗم ﮔﻠﺳﺗﺎن

ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾز
اﻣﺎﻧت

ﺣذف اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب از ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﻓرد

ﺧﯾر

ﻋودت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﺧذﻣﺎت ﻣﯾز اﻣﺎﻧت

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد اﻣﺎﻧت ﺑﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫای از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی

ﺟﺳتوﺟو در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﻣوﺟود اﺳت.

ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل ﮐﺗﺎب؛ ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ،ﻋﻧوان ،ﺷﻣﺎره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎدداﺷت
آن در ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﺗﺎب از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی

ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت ﮐﺗﺎب از ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر  -ﮐﺗﺎﺑدار

ﺧﯾر

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎﺑﺧﻧﮫ ﮐوﺛر ﻣوﺟود اﺳت؟

ﺑﻠﮫ

ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﮐﺗﺎب از طرﯾق ﮐﺎرﺗﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗت
اداری ھر روز

ارﺳﺎل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر در ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
ﭘﺎﯾﺎن

ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ آﯾتﷲﻗﺎﺿﯽ ) واﺣد ﺑرادران(

درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت و آﻣﺎده ﮐردن ﮐﺗﺎبھﺎ ﺟﮭت ارﺳﺎل

)ﻣﺗﻣرﮐز(ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣوﯾل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺗﺣوﯾل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺧواھران ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﻋدد ﻟوح ﻓﺷرده و ﺑررﺳﯽ ﻣﺣﺗوای آن

ﺧﯾر

ﺑررﺳﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﻣوﺟود و رﻓﻊ آن

ﭘﺎﯾﺎن

ارﺳﺎل ﻟوح ﻓﺷرده ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐزی ﺟﮭت ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ

آﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد اﺳت؟

ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯾن
ﻋﻧوان روی ﺟﻠد ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯾن
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ و ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ
ﻣطﺎﺑﻘت اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت درج ﺷده در ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ
)Wordﻓرﻣت (ﺗﻣﺎم ﻣﺗن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ از ﺑﺳم ﷲ ﺗﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﻻﺗﯾن
)PDFﻓرﻣت (ﺗﻣﺎم ﻣﺗن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ از ﺑﺳم ﷲ ﺗﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﻻﺗﯾن

ﺑﻠﮫ

ﭘذﯾرش در اﯾراﻧداک

ﺑﺎرﮔذاری ﻟوح ﻓﺷرده در ﺷﺑﮑﮫ








درﯾﺎﻓت ﻟوح ﻓﺷرده ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ و ورود اطﻼﻋﺎت آن

ﻓرآﯾﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾر ﮐﺗﺎﺑﯽ )ﭼﺎﭘﯽ(

ﮐﻧﺗرل و ﺑررﺳﯽ ﻓﮭرﺳت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺣذف ،اﺿﺎﻓﮫ ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
ﺑر اﺳﺎس اوﻟﯾت ھﺎی
ﮐﻣﯾﺗﮫ

ﺗﻌﯾﯾن ﺳﻘف اﻋﺗﺑﺎر

ﺟﺳتوﺟو ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣﺎ
.ھمﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻣوﺿوﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

اھداﯾﯽ

آﯾﺎ ﻗﺑﻼ ﻣﺷﺗرک ﺑودهاﯾم؟

ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر
ﺟﺳتوﺟوی اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎبﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﺷرﯾﺎت

ﻣﺑﺎدﻟﮫ آﺛﺎر ﭘژوھﺷﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﺎ
اﯾن ﻣرﮐز

ﺗﺟدﯾد اﺷﺗراک

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﻣﺟﻣوﻋﮫﺳﺎزی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻣﺑﺎدﻟﮫ

ﻧﺣوه ﻓراھمآوری ﻣﻧﺎﺑﻊ

اﺷﺗراک

طرح در ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎب

ﺟﻣﻊآوری
درﺧواﺳتھﺎ

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدﯾران
ﮔروه ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺷرﯾﺎت
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﭼﺎﭘﯽ

اﺷﺗراک از طرﯾق ﻧﺎﺷر ،ﮐﺎرﮔزار ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
ﺑررﺳﯽ ﻣﺑﻠﻎ وارﯾزی و ﺗﮭﯾﮫ ﻓﯾش ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑرای آﺑوﻧﻣﺎن
ارﺳﺎل اﺻل ﻣدارک ﺑﮫ دﻓﺗر ﻧﺷرﯾﺎت
ﻓرآﯾﻧد ﺛﺑت ﻧﺷرﯾﺎت

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣدارک ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﺑﻌدی

ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﻣﺳﺋول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ارﺳﺎل ﮐﭘﯽ ﻣدارک ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑداری

ﺗﮭﯾﮫ ﻓرم اﻋﻼم وﺻول ﺑر اﺳﺎس ﻓﯾش ھﺎی وارﯾزی

ﻓرآﯾﻧد ﺑرﮔﺷت ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﺑرﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﻌد از
اﺗﻣﺎم ﻣدت اﻣﺎﻧت

ﺣذف اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺎب از ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﻓرد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ

رﻓﺗﺎر طﺑق آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎب
)ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب  -ﺟرﯾﻣﮫ  -ﺗذﮐر(

ﺑرﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣﺧزن

ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﯾز اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر  -ﮐﺗﺎﺑدار

ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﺳﺎﻟم ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد؟

ﺧﯾر

ﻓرآﯾﻧد ﮔردش اﻣﺎﻧت در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻣﺎره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺗﺎب در ﻗﻔﺳﮫ ﺟﮭت
ﺗﺳﮭﯾل در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب

ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺗﺎب در ﻣﺧزن ﺑر اﺳﺎس ﺷﻣﺎره
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

ﺑﻠﮫ

ﭘﺎﯾﺎن

ﮐﺎرﺑر ﻋﺿو ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳت ؟

ﺧﯾر

اﻣﺎﻧت ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار ﻣﯾز اﻣﺎﻧت در ﺻورت
ﻋدم رزرو ﺗوﺳط ﻋﺿوی دﯾﮕر

اراﯾﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎﻣﮫ از داﻧﺷﮕﺎه
ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل

ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﺗﺎب ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣدت اﻣﺎﻧت

ﺗﺣوﯾل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺳﺎﻟن
ﻣطﺎﻟﻌﮫ

واﺣد ﺧدﻣﺎت ﻣﯾز اﻣﺎﻧت  -ﮐﺗﺎﺑدار

اراﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑدار ﺟﮭت ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت
ﮐﺗﺎب ﺑرای اﻣﺎﻧت

ﺟﺳﺗﺟو در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﻣرغ ﯾﺎ ﺳﺎﯾت
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر
www.slip.qom.ac.ir

ﻓرآﯾﻧد اﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺗﺎب دو

ﮐﺗﺎب ھﺎ ﭘس از ﻓﮭرﺳت ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﮫ
ﺑﺧش اﻣﺎده ﺳﺎزی ذو ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷوﻧد

ﭼﺎپ ﻟﯾﺑل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار

ﺧﯾر

اﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺧزن اﻣﺎﻧت
اﺳت ؟

ارﺳﺎل ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻠﮫ

ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺧزن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷوﻧد

ﭼﯾﻧش ﮐﺗﺎب در ﻗﻔﺳﮫ

ﮐﺗﺎﺑدار -واﺣد ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﮐوﺛر

ﻧﺻب ﺷﻣﺎره راھﻧﻣﺎی ﮐﺗﺎب ﺑر روی ﻋطف ﮐﺗﺎب

ﻓرآﯾﻧد ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ

ﻧﺣوه ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و درﯾﺎﻓت ﺳوال

ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﺎرﺑر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ

اﯾﺎ از ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ ﻣﯾﭘرﺳد؟

ﺑﻠﮫ

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﺑر از ﺧدﻣت ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ

ﺧدﻣﺎت ﻣرﺟﻊ ﻏﯾرﺣﺿوری ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ﺧﯾر
ﺳوال ﭘﯾﭼﯾده
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوع و ﻣطﻠب
ﺗوﺳط ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ

دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز

ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻧﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺧﮕو

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﻠﮫ

ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم طرح ﺳوال و ارﺳﺎل
ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ و طرح
ﭘرﺳش

اﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ

ﺧﯾر
اﯾﺎ ﺑﺎ ﺳوال ﻣطﺎﺑﻘت دارد؟

ﺑﻠﮫ
ﭘﺎﯾﺎن

ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ

ﺧﯾر

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧﺑﻊ از اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﺎ اﻣﺎﻧت ﺑﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای

ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ
ﮐﺗﺎﺑدار ﻣرﺟﻊ

واﺣد ﺑﺧش ﻣرﺟﻊ  -ﮐﺗﺎﺑدار

ﮔرﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ از ﮐﺗﺎﺑدار
ﺳوال ﺳﺎده
ﻣرﺟﻊ

ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ

از ﮐﺗﺎﺑدار ﺑﭘرس

ﭘﯾﺎﻣﮏ

