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  آيين نامه بخش منابع الكترونيك كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان

  )1(ماده 

  :هدف

مديريت منابع الكترونيك براي نياز سنجي جامعه دانشگاهي، شناسايي، گردآوري،  ،هدف بخش منابع الكترونيك كتابخانه مركزي
د نياز به منظور پشتيباني از اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه نگهداري، سازماندهي، بازيابي و اشاعه منابع اطالعات الكترونيكي مور

  . است

  )2(ماده 

  :تعاريف آيين نامه

مجموعه منابعي كه به صورت الكترونيكي در دسترس است شامل مجموعه مجالت الكترونيك،  :منابع الكترونيك 1- 2
  . ...هاي الكترونيكي، استاندارد و  نامه پايانكتب الكترونيك، 

  

 يا فالپي ديسك قابل دسترسي CD‐ROM منابعي هستند كه روي. (Offline) ترونيكي ناپيوستهمنابع الك 2- 2
   .هستند و بر روي يك كامپيوتر منفرد و مجزا مورد استفاده قرار مي گيرند

  

اي ذخيره  منابع كتابشناختي يا منابع تمام متني كه در روي سرورهاي شبكه). Online( الكترونيكي پيوستهمنابع  3- 2
  .و از طريق شبكه سازمان مربوطه قابل دسترسي است شده

  

      تازه تاسيس در كتابخانه مركزي كه وظيفه مديريت منابع الكترونيك و ارائه  بخشي است :بخش منابع الكترونيك 4- 2
  .خدمات الكترونيكي به اعضا را به عهده دارد

  

از (شماره از يك مجله خاص در يك زمان مشخص  دريافت كل يك كتاب يا همه مقاالت يك :سيستماتيك دانلود 5- 2
  )هاي در دسترس مجموعه

  )3(ماده 

  :منابع در دسترس

  . گيري مديريتي در دانشگاه متغير است هاي داخلي و خارجي، ساالنه و با توجه به بودجه و تصميم دسترسي به پايگاه
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و دسترسي  … ,ScienceDirect, Springe, Wileyاز جمله هاي ناشران الكترونيكي  دسترسي به پايگاه: هاي خارجي پايگاه  1- 3
   …,Scoups, MathSciNetاز جمله كتابشناختي  اطالعاتي هاي پايگاهبه 

بانك نشريات  ،(magiran)بانك اطالعات نشريات كشور  ،(civilica)هاي داخل كشور  مقاالت كنفرانس:  هاي داخلي پايگاه 2- 3
  ... ،(SID)فارسي ايران 

  وعه نمايه، به صورت آفالينمجم 3- 3

  )4(ماده 

   :كنندگان از منابع الكترونيك استفاده

  شاغل و بازنشسته دانشگاه صنعتي اصفهان هيات علمي ياعضا 1- 4

  در دانشگاه صنعتي اصفهان مقاطع تحصيلي كليه شاغل به تحصيل در دانشجويان 2- 4

  صنعتي اصفهاندانشگاه  كنان شاغل در كار 3- 4

  هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ارائه كارت غدير ن تحصيالت تكميلي دانشگاهدانشجويا 4- 4

  مراجعان متفرقه  4-5

  .باشد مي، در قالب قرارداد ها شركتاستفاده از منابع الكترونيك براي  :1تبصره

توانند  ساير محققين، با هماهنگي و ارائه معرفي نامه از دفتر كتابخانه، يك روز يا با صالح ديد مديريت كتابخانه بيش از يك روز مي: 2تبصره
  .از اين منابع در بخش منابع الكترونيك استفاده كنند

  )5(ماده 

  :وضعيت فيزيكي بخش منابع الكترونيك

دستگاه رايانه، امكان استفاده از منابع الكترونيك را در فضاي ... امپيوتري و استفاده از بخش منابع الكترونيك، با دارا بودن سايت ك
   .فيزيكي بخش فراهم كرده است

  )6(ماده 

  :شرايط دسترسي به منابع الكترونيك

   .ذير استپ هاي دانشگاه امكان پي.در محدوده آيصورت رايگان ه دانشگاه ب يبراي اعضا ياستفاده از منابع الكترونيك 1- 6
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ها در هر مكاني از  تواند از اين پايگاه با شناسه كاربري و رمز عبور خود براي استفاده از اينترنت دانشگاه، مي دانشگاه هر عضو 2- 6
  .دانشگاه استفاده نمايد

ها بر روي ديسك فشرده  ها استفاده نمايند، امكان انتقال اطالعات آن چنانچه اعضا، در بخش منابع الكترونيك از خدمات پايگاه 3- 6
(CD)  و يا فلش(cool disk) وجود دارد.  

ان مخصوص ارتباط با خارج از دانشگاه، از منابع .پي.توانند از وي اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه، مي :1تبصره 
  .الكترونيك خريداري شده توسط دانشگاه استفاده نمايند

  .ه، موظفند در فضاي فيزيكي بخش منابع الكترونيك از اين امكانات استفاده نمايندمراجعان متفرق :2تبصره 

  .امكان پرينت، در اين بخش وجود ندارد :3تبصره
  

  )7(ماده 

  :محدوديت ميزان استفاده از منابع الكترونيك

 مثل .هايي با شرايط خاص اي پايگاهدر استفاده از منابع الكترونيكي خريداري شده در دانشگاه محدوديتي وجود ندارد مگر بر 1- 7
  .شود كه محدوديت زمان و تعداد مقاله در آن اعمال مي (civilica)سيويليكا 

كليه افراد، در هنگام استفاده از منابع الكترونيك، موظف به رعايت نكاتي هستند كه در هنگام عقد قرارداد با ناشر بر آن تاكيد  2- 7
  .تماتيكشده است از جمله عدم دانلود سيس

  .در صورت عدم رعايت نكات الزم براي دانلود مجاز، با متخطي برخورد خواهد شد :1تبصره

  

به تصويب شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي ....................................تبصره در تاريخ .........................ماده و ..................اين آيين نامه در 
 .به تأييد هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و من بعد الزم االجراء مي باشد............................. مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان و در تاريخكتابخانه 


