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استفاده از کتابخانه
سیستم کتابخانه دانشگاه ایلینویزدر اربانا و شامپاین یکی از مخازن دولتی بوده و آماده برای خدمت رسانی به
تحقیقات دانشجویان واساتید این دانشگاه می باشد .این کتابخانه دومین کتابخانه آکادمیک و چهارمین کتابخانه بزرگ
در امریکا میباشد .کتابخانه دانشگاه حدودا شامل  ۱۴میلیون جلد کتاب بوده که در قفسه های اصلی کتابخانه مرکزی
و چندین کتابخانه در دپارتمان های مختلف در سطح دانشگاه قرار دارند .بازدید به صورت حضوری و مجازی از
کتابخانه امکان پذیرمیباشد .کتب و اشیاء کم بازدید در کتابخانه خیابان  kaoنگهداری میشوند.
در صورتیکه کتاب مورد نظر شما درمجموعه دانشگاه موجود نباشد ،شما میتوانید از طریقه سیستم  I-Shareکه
متشکل از  ۷۶کتابخانه در سطح ایالت ایلینویز میباشد ،نسخه مورد نظر خود را تهیه نمایید .در صورت عدم موفقیت
میتوانید کتاب ،مقاله ،و یا سند مورد نیاز برای تحقیقات خود را از طریق سیستم " وام بین کتابخانه ای" درخواست
فرمایید.
کتابخانه "مرکزمطالعات بین الملل و منطقه" مرکز اصلی اطالع رسانی و ارائه خدمات درمورد مجموعه های
زبانهای خارجی میباشد .اتاقهای مطالعه این مرکز دسترسی به ژورنالها و مجموعه های مرجع به زبانهای آفریقائی،
آسیای شرقی ،آسیای جنوبی ،خآور میانه ،آمریکای التین ،و زبانهای اسالوی در رشته های گوناگون در زمینه های
علوم اجتمائی ،علوم انسانی ،و زبان شناسی را فراهم مینماید.
برای اطالعات بیشترمیتوانید به وبسایت زیرمراجعه نمایید:
http://www.library.illinois.edu/using/

استفاده از قفسه های اصلی
محل ورود به قفسه های اصلی در طبقه دوم کتابخانه مرکزی قرار دارد .برای ورود به این مکان باید کارت دانشگاه
خود را به همراه داشته باشید .برای جلوگیری از بروز هر حادثه ای ،ورود به این مکان با مواد خوراکی و آشامیدنی،
کیف ویا کوله پشتی امکان پذیر نمیباشد .شما میتوانید وسایل خود را در کمدهای قفل دار که بیرون این محوطه
هستند قرار دهید .برای پیدا کردن کتاب یا مدرک مورد نظر شما میتوانید یا با در دست داشتن شماره سند ،مدرک
مورد نظر را در قفسه های اصلی جستجو نموده و یا از یکی از همکاران ما بخواهید که ان را برای شما جستجو
نماید .شماره سند را میتوانید از طریق مراجعه به کاتالوگ دانشگاه و یا با پرسش ازیکی از کتابدارها فراهم نمایید.
برای پیدا کردن کتاب یا مدرک مورد نظر شما همچنین میتوانید از فهرست راهنمای اصلی کمک بگیرید.
در هر مراجعه شما میتوانید  ۴نسخه را از قفسه اصلی به امانت بگیرید .زمانیکه نسخه های مورد نظر آماده خروج
از کتابخانه شدند ،همکاران ما با خواندن سه عدد آخرشماره کتابخانه واقع بر کارت شناسایی دانشگاهتان شما را
مطلع مینمایند.
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لطفآ به خاطر داشته باشید که در هر زمان همکاران ما در کتابخانه آماده ارایه خدمات و یاری رساندن به شما
میباشند.

ساختن حساب کاربری در کتابخانه و استفاد از کاتالوگ
کارت شناسایی دانشگاه تنها کارتی است که دسترسی دانشجویان ،اساتید و کارکنان به کتب ،اسناد و مدارک آنالین
و واقع در کتابخانه و همچنین تجهیزات فن اوری واقع درکتابخانه کارشناسی را فراهم مینماید .شما همچنین میتوانید
ازاین کارت برای راه اندازی حساب کاربری خود توسط کاتالوگ دانشگاه استفاده نمایید .کاتالوگ دانشگاه به شما
این فرصت را میدهد تا موارد مورد نظر خود را درسطح دانشگاه ایلینویز جستجو نمایید .حساب کاربری شما به
شما کمک مینماید تا اسناد مورد نظر خود را درخواست نموده و آنها را از هر کتابخانه ای در سطح دانشگاه تحویل
گرفته ،تاریخ انقضا سفارشات خود را چک کرده ویا در صورت تمایل آنها را مجدد تمدید نمایید .برای تمام موارد
ذکر شده شما نیاز به ساخت حساب کاربری خود دارد .لطفآ به خاطر داشته باشد که شماره وام گیرنده شما در کنار
شماره کتابخانه روی کارت شناسایی دانشگاه درج شده است.

چگونه کتب و مطالب مربوط به زبان انگیلسی به عنوان زبان دوم را بیابیم؟
دانشگاه ایلینویز شامل منابع متعددی برای یادگیری و تحقیق درباره زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ،خارجی و یا
بین المللی میباشد .منابع ذکر شده به صورت معمول در کتابخانه علوم اجتماعی ،بهداشت و آموزش ویا کتابخانه
ادبیات و زبانها نگهداری میشوند .کتابخانه دارای راهنمائی کامل در مورد منابع و کالسهای انالین برای زبان
آموزان میباشد .چنانچه در مورد یافتن این منابع نیاز به راهنمائی داشتید میتوانید با کتابخانه تماس بگیرید.

درخواست کمک از کتابداران
کارکنان و کتابدارها در کتابخانه مرکزمطالعات بین الملل و منطقه برای مشاوره گروهی و فردی در خدمت شما
هستند .مراجعه بدون تماس قبلی در ساعات کاری کتابخانه امکان پذیر میباشد ،اما برای کمک رسانی بهتر به شما
پیشنهاد میکنیم از قبل با همکاران ما تماس حاصل فرمایید .شما همچنین میتوانید از خدمات سرویس انالین ما شامل
چت و منابع انالین استفاده نمایید.
برای گرفتن وقت لطفآ با بخش اطالعات این کتابخانه و یا دیگر کارشناسان ما تماس بگیرید.

اطالعات کتابخانه مرکزمطالعات بین الملل و منطقه:
(217) 333-1501
internationalref@library.illinois.edu
http://www.library.illinois.edu/ias/translations/How_to_Use_the_Library_Farsi_Translation.pdf
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