به نام خدا
این روزها همه از تکنولوژی و اثر آن بر دنیای اطالعات می گویند  .در عصری که عصر دانایی و
انفورماتیک نامیده میشود  ،ردپای  ITبه حوزه نگارشهای علمی نیز رسیده و کتابخانههای الکترونیک
اطالعات را نزد کاربر نهایی آورده اند و حجم عظیمی از منابع مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن در
اختیار پژوهشگران قرارمیگیرد .ما برآنیم تا با یاری خدا و ظرفیت های موجود در دانشکده ادبیات به سامانه ای
قدرتمند در دنیای اطالعات تبدیل شویم .با توکل بر خدا و نام اعظم بانویمان حضرت فاطمه (س) ،چشم انداز ما
رسیدن به تولید محتوای ملی است از همین جا! کتابخانه ای کوچک با رؤیایی نه چندان در دوردست !
قابل ذکر است شما با در اختیار داشتن نام کاربری (شماره دانشجویی) و کلمه عبور (کد ملی) میتوانید از تمامی
امکانات کتابخانه دیجیتالی شامل دانلود کتاب در بخش کتابخانه دیجیتال ،مشاهده متن کامل پایاننامه ها ،تمدید کتاب در
بخش کتابخانه شخصی ،رزرو کتاب و  ...استفاده نمایید.
قابل ذکر است تمدید اینترنتی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کتاب مورد نظر تأخیر نداشته و یا این که توسط
فرد دیگر رزرو نشده باشد.
آدرس سایت کتابخانه کوثر lanlib.alzahra.ac.ir :

 سامانه ی مرکز مطالعات زبان ها در دست نصب و راه اندازی می باشد که کمک فراوانی در جهت تحقق چشم
اندازهایمان در رسیدن به مرکز اطالع رسانی و تولید محتوایی با ساختار بین المللی خواهد بود از جمله قابلیت های این
سامانه :

 درگاه علمی-فرهنگی مرکز مجازی مطالعات ادبیات و زبانها درگاه تعاملی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران آگاهی رسانی جاری و اطالعرسانی گزینشی با استفاده از سرویسهای تازهها  ،پستالکترونیکی و...
 تبادل دوسویه اطالعات با کلیه کتابخانههای ملی و بین المللی با اتکا به استانداردها ی بینالمللی مدیریت همزمان چندین کتابخانه و مخزن نگهداری مرتبط با یک واحد در قالب یک سیستمیکپارجه
حفاظت از منابع دیجیتال با استفاده از مکانیزمهای Watermark , streaming
 مرور برخط منابع تمام متن پشتیبانی از ورود اطالعات ،جستجو و نمایش اطالعات کتابشناختی با زبانهای خاص مانندروسی  ،ارمنی ،چینی
 جلسات نقد آنالین با حضور اساتید و صاحبنظران جلسات شعرخوانی آنالین بین المللی فضاسازی مناسب برای ارتباط مجازی بین صاحبنظران حوزه زبان و عضویت آنها -ایجاد بانک فیلم فارسی و زبان های بین المللی با محوریت آموزشی و فرهنگی

 ایجاد بانک آرشیو موضوعی برنامه های ماهواره ای گزینش شده در حوزه ی زبان های بینالمللی
 آرشیو موضوعی انتخابی کالسهای تخصصی بین رشته ای دانشکده ادبیات ضبط جلسات کالسی اساتید آرشیو موضوعی پژوهش های دانشجویی دانشکده ادبیات میز مرجع مجازی ادبیات با استفاده از متخصصان (آفالین – آنالین ) به منظور پاسخگویی بهسؤاالت پژوهشگران
 -کتابخانه من

ساعت سرویس دهی کتابخانه :
شنبه تا چهارشنبه :
 8صبح تا  03:61عصر
پنج شنبه ها :

 8صبح تا  01ظهر

