معرفی سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی از نوع دو وجهی ( )Hybridاست ،و با مجموعه بیش از نهصد هزار
رکورد فرادادهای مربوط به بیش از ششصد هزار شیء فیزیکی و بیش از سیصد هزار شیء دیجیتالی یکی از
غنیترین ،ونیز معدودترین کتابخانههای دیجیتالی استاندارد کشور به شمار میآید .مجموعه این کتابخانه با بیش
از  044444جلد کتاب چاپی فارسی و عربی ،بیش از 004444جلد کتاب التین ،بیش از  0044نسخه اسناد و
مدارک فارسی ،بیش از  20444هزار عنوان پایاننامه فارسی ،غیرفارسی و طرح پژوهشی ،و بیش از 044444
شیء دیجیتالی (شامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،طرح پژوهشی ،کتاب گویا ،فیلم آموزشی ،استاندارد و اشیای دیگر)،
بیش از  24444هزار جلد کتاب مربوط به مجموعههای شخصی و بیش از  0444جلد کتاب کودک ،مجموعهای
کم نظیر را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تشکیل میدهد .ارائه خدمات متنوع توسط کتابخانه دیجیتالی از
جمله ایجاد کتابخانه شخصی برای هر عضو ،امکان فیشبرداری و انجام بخشی از فرایند پژوهش با استفاده از آن،
میز مرجع مجازی برای ارتباط حضوری و از راه دور با کتابداران ،رتبه بندی نتایج جستجو به صورت پویا بر اساس
عالیق کاربر و پیشینه جستجوی وی ،امکان جستجوی یکپارچه در تمامی کتابخانه های دانشگاه ،امکان نمایه و
ارائه شدن اشیای محتوایی آن توسط موتورهای کاوش وب ،میز مرجع الکترونیکی با امکان گفتگوی همزمان و
پیوسته با کتابداران ،استفاده از سیستم معنایی اصطالحنامه ،جستجو در مجموعه آثار عالمه طباطبائی و دهها
خدمت دیگر ،در راستای جلب رضایت جامعه کاربران محترم دانشگاه عالمه گام برمیدارد .افزون بر اینها ،ماژول
(بخش) خدمات تحویل مدرک آن و امکان ارتباط با درگاهها و دروازههای اطالعاتی معتبر کشور مانند کنسرسیوم
محتوای ملی است .ویژگی های یاد شده که همخوان با بهترین تجربیات گسترش کتابخانه های دیجیتالی در
سطح بین المللی طراحی شده است ،کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه را به عنوان الگویی ارزشمند برای مراکز
آموزشی و پژوهشی وزارت محترم علوم و دیگر سازمان های کشور معرفی می نماید.

استفاده از سیستم کتابخانه دیجیتالی
برای استفاده از منابع کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی چند روش دسترسی وجود دارد.
 -0از طریق وب سایت دانشگاه  :www.atu.ac.irدر قسمت پایین صفحه برروی عبارت «کتابخانه دیجیتال»
کلیک نمایید تا وارد سیستم اطالعاتی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شوید.
 -2از طریق نشانی مستقیم اینترنتی وب سایت کتابخانه دیجیتالی http://d-lib.atu.ac.ir

شرایط استفاده از کتابخانه دیجیتالی
همهکاربران (اعضای محترم هیئت علمی ،کارمندان ،و دانشجویان) دارای پروفایل شخصی در کتابخانه دیجیتالی
هستند و میتوانند از خدمات آن استفاده نمایند.
هر یک از اعضای محترم هیئت علمی ،کارمندان ،و دانشجویان عزیز میتوانند با وارد نمودن نام کاربری وکلمه
عبور از محتوای کتابخانه دیجیتالی به صورت زیر استفاده نمایند .برای آگاهی از اطالعات حساب کاربری خود به
اطالعیههای مرتبط ،و یا بخش امانت کتابخانه مرکزی و کتابخانههای دانشکدهای مراجعه نمایید .افزون بر آن،

امکان برقرار ارتباط پیوسته از طریق سرویس میز مرجع الکترونیکی از هر نقطهای از دنیا با کتابداران مجموعه
کتابخانهای دانشگاه فراهم است.
همچنین توصیه می گردد تا کلیه اعضاء پس از ورود به سیستم ،کلمه عبور خود را در اسرع وقت تغییر دهند.
در صفحه اصلی وب سایت (اُپک) کتابخانه قابلیت جستجوی ساده در فرادادههای (اطالعات کتابشناختی یا
شناسنامه) منابع وجود دارد.این صفحه ،گزینه های جستجوی مدارک ،اصطالحنامه ،تمام متن ،تصویر ،صوت،
فیلم ،متن ،گالری ،کتابخانه شخصی ،پرسش و پاسخ ،میز مرجع الکترونیکی و بخش تازه ها را نیز در بر میگیرد.

آشنایی با قابلیت های سیستم جستجو و بازیابی اطالعات کتابخانه
در سیستم جستجو و بازیابی اطالعات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه ،افزون بر جستجوی ساده ،امکان
جستجوی پیشرفته در فرادادهها (شناسنامه منابع) ،و متن کامل منابع دیجیتالی ،همچنین مرور عناصر
کتابشناختی گوناگون (پدیدآورنده ،عنوان ،موضوع ،و جز آن) امکان پذیر است.

نکته :همهی کاربران برای مشاهده محتوای منابع دیجیتالی ابتدا باید از سایت کتابخانه در باالی صفحه برروی
کلمهی ورود کلیک ،و سپس نام کاربری وکلمه عبورخود را وارد نمایند .در غیر این صورت فقط اطالعات
کتابشناختی منابع قابل مشاهده می باشد.
فرآیند جستجو و مشاهده متن کامل منبع دیجیتالی
در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه ،متن کامل صدها هزار کتاب ،نسخه خطی ،مقاله ،استاندارد ،پایاننامه و طرح
پژوهشی ذخیره شده و قابل بازیابی است .دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی
میتوانند از طریق سیستم کتابخانه دیجیتالی به متن کامل این منابع دسترسی داشته باشند .برای اینکار ابتدا
باید بر روی کلمه "ورود" در باالی صفحه سیستم کتابخانه کلیک و سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد
نمایند .در غیر اینصورت فقط اطالعات کتابشناختی منابع قابل مشاهده میباشد.
مراحل جستجو و مشاهده منابع دیجیتالی به شرح زیر است:

مرحله اول :روی کلمه "ورود" از صفحه اصلی کلیک نمایید.

مرحله دوم :نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.

مرحله سوم :بر روی آیکون جستجوی مدارک از صفحه اصلی کلیک نمائید.

مرحله چهارم :گزینه "کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد" را انتخاب کنید و سپس با وارد نمودن واژه یا عبارت
جستجو در عنوان ،موضوع ،پدیدآورنده و یا دیگر اقالم (فیلدهای) جستجوپذیر ،جستجوی خود را انجام دهید.

مرحله پنجم :مشاهده نتایج جستجو و انتخاب نوع مدرک مورد نظر از صفحه لیست نتایج جستجو

مرحله ششم :پس از مشاهده نمایش نتایج جستجو برای دیدن متن کامل پایان نامه بر روی کلمه پیوست ها کلیک

کنید.

مرحله هفتم :برای مشاهده متن کامل پایاننامهها بر روی گزینه "پیوستها" در انتهای صفحه کلیک کنید و
سپس گزینه نمایش را انتخاب نمایید.

مرحله هشتم :مشاهده فایل تمام متن به صورت نمایش صفحه به صفحه ،گزینههای رفتن به صفحه بعد و
بزرگنمایی تصویر با نشانه فلش مشخص شده است.

فرآیند جستجو و دانلود منابع دیجیتالی (کتاب گویا و فیلمهای آموزشی)
در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه ،بجزء دسترسی به متن کامل کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،طرح پژوهشی و ...امکان دانلود
صدها کتاب گویا و فیلم آموزشی نیز وجود دارد .
یک نمونه جستجو و دانلود کتاب گویا از بخش جستجوی مدارک نشان داده شده است.
مرحله اول :با وارد نمودن واژه یا عبارت جستجو در عنوان ،موضوع ،پدیدآور و یا سایر اقالم جستجوپذیر،
جستجو خود را انجام دهید.

مرحله دوم :مشاهده نتایج جستجو و کلیک بر روی گزینه پیوستها

مرحله سوم :در این مرحله کاربران میتوانند با انتخاب گزینه دانلود فایل صوتی را در قالب  wmaدریافت نمایند

مرحله چهارم :برای دانلود ،گزینه «نسخه اصلی» را فعال نموده و گزینه تایید را کلیک کنید .فایل در وضعیت
بارگذاری و انتقال به سیستم کاربر قرار می گیرد.

کتابخانه شخصی
برای استفاده از کتابخانه شخصی نیاز به نام کاربری و کلمه عبور است.

کتابخانه شخصی ،یک محیط اختصاصی برای هر کاربر است که براساس نیاز و ساختار مورد عالقه کاربر و توسط
وی ایجاد می شود .هرکاربر می تواند مدارک مورد نظر را براساس ساختار درختی در کتابخانه شخصی مرتب ،و
امکانات کتابخانه شخصی را مدیریت نماید .امکان مدیریت شامل تعریف گروههای مختلف ،ویرایش ،جابجایی ،و
حذف گروهها ،و تعیین یادداشت و برچسب می باشد.






در بخش کتابخانه شخصی امکانات زیر پیش بینی شده است.
ایجاد و ویرایش گروه های موضوعی کتابخانه شخصی
افزودن مدارک و منابع مورد نظر به کتابخانه شخصی
یادداشت و برچسب گذاری مدارک در کتابخانه شخصی
جستجو در سطح کتابخانه شخصی و یا براساس برچسب های اختصاصی

 جستجو در سطح مدارک کتابخانه
ایجاد و ویرایش گروه های موضوعی کتابخانه شخصی
دسترسی به گروههای موضوعی در کتابخانه شخصی با انتخاب گزینه کتابخانه شخصی از منوی اصلی بصورت زیر
امکان پذیر است.
 در قسمت راست صفحه ،یک ساختار درختی از گروههای موضوعی تعریف شده توسط کاربر مشاهده میشود .در
ابتدای استفاده کاربران از کتابخانه شخصی فقط یک گروه موضوعی با عنوان «کتابخانه من» پیش بینی شده است
که بنا به نیاز و سلیقه کاربر گروههای جدید ایجاد می شوند.
ایجاد گروه به صورت زیر انجام می شود:

(افزودن گروه) از بخش عملیات را انتخاب کنید؛
 -0گزینه
 -2نام گروه را وارد نموده و کلید «ذخیره» را کلیک نمایید؛
با ذخیره اطالعات ،گروه مورد نظر به ترتیب الفبایی در درختواره کتابخانه شخصی قرار میگیرد .عملیات مختلف
زیر در مورد گروههای کتابخانه شخصی قابل انجام است.
 با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه
را ویرایش نمایید.

(ویرایش گروه) میتوانید نام و ترتیب نمایش گروه درختواره

(حذف گروه) می توانید گروه و رکوردهای آن را (در صورت
 با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه
وجود) حذف نمایید .در صورتیکه برای گروه ،زیر گروههایی تعریف شده باشد ،با حذف گروه ،تمامی
زیرگروههای آن نیز حذف خواهد شد.
 با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

(کپی گروه) امکان ایجاد گروه جدید با مشخصات گروه

انتخابی فراهم می شود .بدین منظور پس از کلیک نمودن روی گزینه
شخصی و کلیک روی گزینه

با تعیین جایگاه درختواره کتابخانه

(چسباندن گروه) ،گروه جدید در جایگاه انتخابی ایجاد نمایید.

 با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک روی گزینه

(برش گروه) امکان حذف گروه جاری از جایگاه انتخابی و

افزودن آن به جایگاه جدید فراهم میشود .بدین منظور پس از کلیک نمودن روی گزینه
در درختواره کتابخانه شخصی و کلیک روی گزینه
ایجاد نمایید.

با تعیین جایگاه

(چسباندن گروه) ،گروه جدید را در جایگاه انتخابی

افزودن مدارک به کتابخانه شخصی
ارسال رکورد به کتابخانه شخصی به روش ذیل صورت می گیرد:
 - 0از طریق جستجوی مدارک ،واژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نموده و کلید جستجو را کلیک کنید؛
 - 2نتایج جستجو با درج اطالعات کلیدی عنوان ،پدیدآورنده ،موضوع برای هر ماده کتابخانهای و آرشیوی نمایش
داده می شود .امکان حرکت روی نتایج جستجو در صفحات مختلف وجود دارد؛
 - 0باکلیک روی گزینه انتخاب رکورد و یا کلیک روی گزینه انتخاب همه ،رکوردهای مورد نظر را انتخاب نمایید؛
 - 0کلید افزودن به کتابخانه شخصی را انتخاب کنید؛

 - 0با نمایش درختواره کتابخانه شخصی ،گروه مورد نظر را انتخاب نموده و روی کلید «افزودن به کتابخانه
شخصی» کلیک نمایید؛

هنگام مشاهده اطالعات کامل یک مدرک نیز با کلیک روی گزینه «افزودن به کتابخانه شخصی» امکان افزودن
مدرک به گروه مورد نظر از کتابخانه شخصی فراهم میگردد.
همچنین میتوانید به همین ترتیب رکوردهای مورد نظررا از طریق «جستجوهای ساده ،پیشرفته ،سیستم مرور،
تمام متن و دیجیتالی» به کتابخانه شخصی خود بیافزایید.

عملیات مختلف زیر در مورد مدارک و رکوردهای فراداده ای درکتابخانه شخصی قابل انجام می باشد

 افزودن یادداشت :با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه «افزودن یادداشت» میتوانید برای رکورد
مورد نظر اطالعات توضیحی درج نمایید ،با ذخیره یادداشت امکان ویرایش و حذف آن نیز وجود دارد.

 افزودن برچسب :با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه «افزودن برچسب» میتوانید برای
سازماندهی رکوردهای خود در کتابخانه شخصی کلیدواژه تعیین نمایید ،با ذخیره برچسب امکان ویرایش
و حذف آن وجود دارد.

 حذف مدرک :با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه «حذف مدرک» میتوانید رکورد را از گروه
انتخابی حذف نمایید.

 انتقال مدرک :با انتخاب رکورد مورد نظر و کلیک روی گزینه «انتقال مدرک» امکان کپی یا برش به گروه
دیگر فراهم میشود .پس از کلیک نمودن روی گزینه «انتقال مدرک» و سپس گزینه «کپی» با تعیین
گروه ،نسخه دیگری از رکورد در گروه جدید نیز ایجاد میگردد .همچنین میتوانید با انتخاب گزینه
«انتقال» و سپس تعیین گروه ،رکورد را از گروه جاری حذف نموده و به گروه جدید اضافه نمایید.



درختواره مجموعه آثار عالمه طباطبائی
مجموعه آثار عالمه طباطبائی در دو بخش شامل «آثار تدوین شده توسط عالمه طباطبائی» و «آثار درباره عالمه
طباطبائی» است که برای هریک از آنها پیشینههای فرادادهای مناسبی تهیه شده است .در میان منابع گردآوری
شده در این مجموعه ،منابعی وجود دارند که در هیچ محیط اطالعاتی دسترسپذیر نبودند ،و یا اینکه بسیار
پراکنده منتشر شده بودند .از اینرو ،برخی از منابع حاضر ،منحصر به فرد بوده ،و فقط در کتابخانه دیجیتالی
دانشگاه عالمه امکان دسترسی دارند .با انجام این فعالیت و ایجاد درختواره در کتابخانه دیجیتالی ،منابع به صورت
متمرکز در دسترس پژوهشگران هستند .شیوههای دسترسی به منابع موجود عبارتند از :نخست ،از طریق جستجو
و دیگر ،از طریق درختواره .منابع در درختواره براساس نوع منبع تقسیمبندی شدهاند و شامل کتاب ،پایاننامه،
مقاله ،عکس و فیلم در سیستم کتابخانه دیجیتالی هستند.
عالوه بر منابع موجود در کتابخانه دیجیتالی ،تمامی آثار فیزیکی عالمه طباطبائی توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهیه شده و بخش خاصی در مخزن کتابخانه به این مجموعه اختصاص یافته است.

تازههای کتابخانه دیجیتالی

تازههای سیستم کتابخانه و آرشیو در قالب پنج گروه کتاب ،پایان نامه ،مقاله ،مجله و منابع دیجیتالی ارائه میگردد.
در بخش تازهها امکانات زیر پیش بینی شده است:
 تعیین عالقمندی ها براساس موضوع و نوع ماده مورد عالقه
 اطالعرسانی از طریق لیست تازهها

میز مرجع الکترونیکی (مجازی)
سامانه گفتگوی آنالین
با استفاده از این سامانه ،کاربران در هر کجا که باشند می توانند به سادگی و با دسترسی به اینترنت به پرسش و
پاسخ از کتابدار بصورت آنالین بپردازند .این سامانه در حال حاضر بر روی صفحه اصلی سیستم کتابخانه
دیجیتالی قرار دارد و کاربران با کلیک بر روی آن می توانند گفتگوی آنالین خود را شروع نمایند و با کارشناسان
بخشهای مختلف کتابخانه در ارتباط باشند .برای این کار ،پس از ورود به سامانه الزم است نام خود را وارد نموده
و بعد از انتخاب بخش مورد نظر در کتابخانه ،سوال یا موضوع خود را با کارشناس مربوطه مطرح نمایند و پاسخ
خود را از کتابداران دریافت کنند .شایان ذکر است ،کاربران گرامی برای دریافت پاسخ دقیق و سریع ،حتما باید

کارشناس بخش مرتبط با پرسش خود را انتخاب نمایند.

خدمات قابل ارائه از طریق میز مرجع مجازی عبارتند از:
 راهنمایی کاربران در استفاده از کتابخانه و خدمات آن؛
 راهنمایی کاربران به منظور استفاده از سیستم کتابخانه دیجیتالی و پایگاه های اطالعاتی علمی در یافتن
منابع مورد نیاز؛
 امکان تمدید منابع در امانت کاربران؛
 امکان استفاده همزمان چندین کاربر از میز مرجع مجازی؛
و دیگر قابلیتهای مناسب جهت ارائه خدمات مرجع

برای شروع گفتگوی آنالین با مراجعه به صفحه اولکتابخانه دیجیتالی ،و انتخابگزینه میز مرجع الکترونیکی ،وارد
محیط مرتبط شوید:

برای شروع ،مشخصات فرم گفتگو را مانند موارد ذیل تکمیل نمایید:
 -0نام خانوادگی کاربر  -2پرسش کاربر از کتابدار -0انتخاب دپارتمان (بخش امانت ،بخش مرجع ،بخش
سفارشات و بخش پایان نامههای مربوط به کتابخانه مرکزی و یا انتخاب دانشکده مورد نظر )  -0با کلیک
بر روی کلید «شروع گفتگو» ،پرسش کاربر به صفحه کتابدار ارجاع داده می شود .به شکل ذیل توجه
نمایید:

پس از ارسال پیام ارتباط کاربر با کتابدار برقرار می شود ،و کتابدار به پرسشهای وی پاسخ خواهد داد:

پاسخ کتابدار به کاربر

ارسال درخواست کاربر برای کتابدار

پایان گفتگوی کاربر با کتابدار

