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 استفاده از کتابخانھ
بوده و آماده برای خدمت رسانی بھ  دولتی مخازنشگاه ایلینویزدر اربانا و شامپاین یکی از  نسیستم کتابخانھ دا

تحقیقات دانشجویان واساتید این دانشگاه می باشد. این کتابخانھ دومین کتابخانھ آکادمیک و چھارمین کتابخانھ بزرگ 

 قفسھ ھای اصلی کتابخانھ مرکزیمیلیون جلد کتاب بوده کھ در  ۱۴در امریکا میباشد .کتابخانھ دانشگاه حدودا شامل  

بھ صورت حضوری و مجازی از  بازدیدقرار دارند.  سطح دانشگاهدر  دپارتمان ھای مختلف کتابخانھ درو چندین 

 نگھداری میشوند.  kaoکتابخانھ خیابان باشد. کتب و اشیاء کم بازدید در میپذیرامکان کتابخانھ 

کھ  Share-Iشما میتوانید از طریقھ سیستم  ،نباشد دانشگاه موجوددر صورتیکھ کتاب مورد نظر شما درمجموعھ 

کتابخانھ در سطح ایالت ایلینویز میباشد، نسخھ مورد نظر خود را تھیھ نمایید. در صورت عدم موفقیت  ۷۶متشکل از 

درخواست  "کتابخانھ ایبین  وام یا سند مورد نیاز برای تحقیقات خود را از طریق سیستم " ومیتوانید کتاب، مقالھ ،

 فرمایید.

مرکز اصلی اطالع رسانی و ارائھ خدمات درمورد مجموعھ ھای  "و منطقھ المللمرکزمطالعات بین " کتابخانھ

زبانھای خارجی میباشد. اتاقھای مطالعھ این مرکز دسترسی بھ ژورنالھا و مجموعھ ھای مرجع بھ زبانھای آفریقائی، 

 ایزمینھ ھ دروناگون گ رشتھ ھای ور میانھ، آمریکای التین، و زبانھای اسالوی درآسیای شرقی، آسیای جنوبی، خآ

 علوم اجتمائی، علوم انسانی، و زبان شناسی را فراھم مینماید.

 برای اطالعات بیشترمیتوانید بھ وبسایت زیرمراجعھ نمایید:

http://www.library.illinois.edu/using/ 

 

 استفاده از قفسھ ھای اصلی
محل ورود بھ قفسھ ھای اصلی در طبقھ دوم کتابخانھ مرکزی قرار دارد. برای ورود بھ این مکان باید کارت دانشگاه 

مواد خوراکی و آشامیدنی، خود را بھ ھمراه داشتھ باشید. برای جلوگیری از بروز ھر حادثھ ای،  ورود بھ این مکان با 

کیف  ویا کولھ پشتی امکان پذیر نمیباشد. شما میتوانید وسایل خود را در کمدھای قفل دار کھ  بیرون این محوطھ 

ھستند قرار دھید. برای پیدا کردن کتاب یا مدرک مورد نظر شما میتوانید  یا با در دست داشتن شماره سند، مدرک 

لی جستجو نموده و یا  از یکی از ھمکاران ما بخواھید کھ ان را برای شما جستجو مورد نظر را در قفسھ ھای اص

مایید. فراھم ن کتابدارھاو یا با پرسش ازیکی از  کاتالوگ دانشگاهنماید. شماره سند را میتوانید از طریق مراجعھ بھ 

 کمک بگیرید.   فھرست راھنمای اصلیبرای پیدا کردن کتاب یا مدرک مورد نظر شما ھمچنین میتوانید از 
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قفسھ اصلی  بھ امانت بگیرید. زمانیکھ نسخھ ھای مورد نظر آماده خروج نسخھ را از  ۴در ھر مراجعھ شما میتوانید 

از کتابخانھ شدند، ھمکاران ما با خواندن سھ عدد آخرشماره کتابخانھ واقع بر کارت شناسایی دانشگاھتان شما را 

 مطلع مینمایند.

لطفآ بھ خاطر داشتھ باشید کھ در ھر زمان ھمکاران ما در کتابخانھ آماده ارایھ خدمات و یاری رساندن بھ شما 
 میباشند.

 ساختن حساب کاربری در کتابخانھ و استفاد از کاتالوگ
تنھا کارتی است کھ دسترسی دانشجویان، اساتید و کارکنان بھ کتب، اسناد و مدارک آنالین  کارت شناسایی دانشگاه

د فراھم مینماید. شما ھمچنین میتوانی را و واقع در کتابخانھ و ھمچنین تجھیزات فن اوری واقع درکتابخانھ کارشناسی

ھ شما ب کاتالوگ دانشگاهازاین کارت برای راه اندازی حساب کاربری خود توسط کاتالوگ دانشگاه استفاده نمایید. 

نمایید. حساب کاربری شما بھ  جستجولینویز این فرصت را میدھد تا موارد مورد نظر خود را درسطح دانشگاه ای

از ھر کتابخانھ ای در سطح دانشگاه تحویل  نموده و آنھا را درخواستشما کمک مینماید تا اسناد مورد نظر خود را 

نمایید. برای تمام موارد  تمدید گرفتھ، تاریخ انقضا سفارشات خود را چک کرده ویا در صورت تمایل آنھا را مجدد

خود دارد. لطفآ بھ خاطر داشتھ باشد کھ شماره وام گیرنده شما در کنار  ساخت حساب کاربریذکر شده شما نیاز بھ 

 شماره کتابخانھ روی کارت شناسایی دانشگاه درج شده است.
 

 بیابیم؟ چگونھ کتب و مطالب مربوط بھ زبان انگیلسی بھ عنوان زبان دوم را
و یا  ارجیخ عنوان زبان دوم، بھ زبان انگلیسی هو تحقیق دربار متعددی برای یادگیری شامل منابع ایلینویز دانشگاه

خانھ کتاب  ویا آموزش بھداشت و ،اجتماعی علوم کتابخانھشده بھ صورت معمول در  میباشد. منابع ذکر بین المللی

زبان  برای انالینمنابع و کالسھای مورد  در کامل دارای راھنمائی . کتابخانھنگھداری میشوند بانھاز ادبیات و

 .یدتماس بگیر کتابخانھمیتوانید با  نمائی داشتیدبھ راھ نیاز منابع ایندر مورد یافتن  . چنانچھآموزان میباشد

 

 درخواست کمک از کتابداران
مشاوره گروھی و فردی در خدمت شما  برای کتابخانھ مرکزمطالعات بین الملل و منطقھو کتابدارھا در  کارکنان

شما  ھبرسانی بھتر  کمک برای ، اماامکان پذیر میباشد کتابخانھ ات کاریساعتماس قبلی در  مراجعھ بدون ھستند.

امل ش سرویس انالین ما ھمچنین میتوانید از خدمات . شمادیبا ھمکاران ما تماس حاصل فرمایقبل  ازپیشنھاد میکنیم 

 .نمایید هاستفاد منابع انالینو  چت

 .ما تماس بگیرید دیگر کارشناسانیا  و کتابخانھ اطالعات این گرفتن وقت لطفآ با بخش برای

 

 

 :مرکزمطالعات بین الملل و منطقھ کتابخانھ اطالعات
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