قابل توجه استفاده كنندگان از سايت كتابخانه وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي
جهت انجام جستجوي دقيق تر و بهتر لطفا" به موارد زير توجه فرماييد:
 با مراجعه به آدرس اینترنتی کتابخانه مرکزی  http://lib.mcls.gov.ir/simwebcltو یا با مراجعه به
آدرس اینترنتی مرکز فناوری اطالعات  ،ارتباطات و تحول اداری  https://itecenter.mcls.gov.ir/واستفاده
از آیکن کتابخانه مرکزی در این سایت  ،وارد صفحه جستجوی منابع کتابخانه خواهید شد.
 با فشردن کلید ؟در باال و سمت چپ صفحه ابتدایی هر یک از قسمت های برنامه کتابخانه  ،راهنمای
برنامه را بطور کامل مطالعه فرمایید.
 کتابخانه وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در یک تقسیم بندی کلی به چهار مجموعه کتاب های
فارسی  ،کتاب های التین  ،گزارشات و منابع دیجیتال تقسیم

می شود.

 برای اطالع از موجودی فیزیکی کتاب های فارسی  ،کتاب های التین و گزارشات و جستجوی این منابع
به عنوان کاربر میهمان به جستجو در منابع کتابشناختی با شیوه های متداول جستجو بپردازید .این
شیوه جستجو دقیق تر و کاملتر می باشد.
 در ضمن جستجو چنانچه منابع یاد شده دارای فرمت دیجیتال باشند  ،در کنار مشخصات کتابشناختی
آنها این امر مشخص شده واز طرق لینک مربوطه به فرمت دیجیتال آن دسترسی پیدا می کنید.
 سرویس های امانت مخصوص اعضای کتابخانه بوده که با در یافت پسورد از گردش امانات خود آگاه
می شوند.
 به هنگام استفاده از منابع دیجیتال توجه فرمایید که:
 کتاب های التین و قسمت اعظم کتابهای فارسی به منظور رعایت قانون کپی رایت دارای
فرمت دیجیتال نمی باشند .تنها تصویر روی جلد و فهرست مندرجات معدودی کتاب
تخصصی به فرمت دیجیتال قابل مشاهده می باشند.
 تنها تعداد معدودی کتاب منتشر شده توسط وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی به صورت
تمام متن قابل مشاهده می باشند.
 نیمی از گزارشات فارسی به صورت تمام متن قابل مشاهده می باشند که بتدریج بر تعداد
آنها افزوده خواهد شد.
 برای جستجوی دقیق تر و کامل تر در منابع دیجیتال بهتر است از طریق جستجو در منابع
کتابشناختی آغاز کرده و از طریق لینکهای مربوطه وارد منابع دیجیتال شوید.

 ساده ترین شیوه جستجو در منابع دیجیتال استفاده از کلید جستجو در این قسمت و وارد
کردن کلید واژه و سپس دسترسی به فرمت دیجیتال منابع مورد نظر می باشد.
 روش دیگر استفاده از منابع دیجیتال استفاده از کلید مالحظه درختی می باشد  .در ساختار
درختی منابع در گروههای مختلف قرار میگیرند که در کتابخانه وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی این منابع در چهار گروه کتاب  ،گزارش  ،منابع دیداری شنیداری و پایان نامه ها
تقسیم شده اند و هر گروه نیز به زیر شاخه های دیگر تقسیم می شوند که اصطالحا"
ساختار درختی نامیده می شود .در این ساختار مراجعه کننده پس از جستجو و رسیدن به
شاخه موضوعی مورد نظر خود  ،در زیر مجموعه آن منابعی را که دارای فرمت دیجیتال
هستند یافته و به مطالعه تمام متن آن می پردازد.
 هنگام جستجو در منابع دیجیتال شخص می تواند از طریق لینک های مربوطه آگاه شود
که آیا منبع دیجیتال مورد نظر دارای فرمت فیزیکی نیز در کتابخانه میباشد یا خیر و با
بدست آوردن کد کتابشناختی منبع مربوطه آن را از کتابخانه درخواست نماید .یعنی ارتباط
بین منابع دیجیتال و اشکال فیزیکی در کتابخانه سنتی دوسویه می باشد.

