بانک های اطالعات نرمافزاری
با ظهور اینترنت و گسترش شبکههای وب ،حجم بسیار زیادی از اطالعات در زمینههای مختلف ،از طریق محملهای
دیجیتالی ،قابل دسترس شدهاند و استفاده از آنها برای انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی به طور فزایندهای در حال افزایش
است .در این میان ،بسیاری از منابع اطالعاتی تنها در قالب دیجیتال در دسترس هستند و برای استفاده از آنها باید منحصرا
به نمونه الکترونیکی آن مراجعه کرد .همچنین بسیاری از منابع اطالعاتی چاپی ،به صورت الکترونیکی نیز منتشر می شوند
و برخی پژوهشگران استفاده از نسخه الکترونیکی را ترجیح میدهند .در بسیاری از موارد روزآمدی ،منحصر به فرد بودن،
سهولت دسترسی ،قابلیت جستجوی رایگان یا ارزان بودن منابع الکترونیکی نسبت به نمونههای چاپی ،و دسترسی به اطالعات
چند رسانهای ،آنها را به ابزارهای مهم ،پر استفاده و کاربردی برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و علمی مبدل ساخته است.
کتابخانه موسسه آموزش عالی بنت الهدی با راهاندازی بخش مستقلی تحت عنوان «بانک اطالعات نرمافزاری» بر آن است
تا زمینه الزم جهت بهرهمندی هر چه بیشتر طالب و محققان را از ابزارهای الکترونیکی به منظور انجام امور پژوهشی فراهم
آورد.

*امکانات:
الف) امکانات سخت افزاری
این واحد مجهز به  8دستگاه  Lap topجهت جستجو در پایگاه ها و بانک های اطالعاتی اینترنتی 5 ،دستگاه جهت
استفاده از نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور ،و نیز 3دستگاه جهت جستجوی کتب و منابع
اطالعاتی موجود در پایگاه های کتابخانه های عضو شبکه جامعه المصطفی(صلی اهلل علیه و آله) العالمیه تحت نرم افزار کتابخانه
ای سیمرغ می باشد.

ب) امکانات نرم افزاری
 .1خط اینترنت  :ADSLطالب و محققان می توانند در طول روزهای هفته (از ساعت  0::7الی  )10:77به طور رایگان به
جستجوی منابع اطالعاتی خود در پایگاه ها و بانک های اطالعاتی موجود در وب جهانی بپردازند.
 .2نرم افزار و سی دی های آموزشی و پژوهشی :این واحد دارای بیش از  077سی دی و نرم افزار علمی پژوهشی در
موضوعات مختلف کالم و عقاید ،علوم قرآن و حدیث ،زبان و ادبیات ،فقه و حقوق و  ...میباشد.
 .:اشتراک در پایگاه های اطالعاتی  SID ، Magiran، NoorLib ، NoorMagsو . ...
 .4نرم افزار جامع کتابخانه ای آذرخش جهت جستجوی منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه موسسه و سایر کتابخانه های
تحت پوشش جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
 .5استفاده از نرم افزارهای مرکز کامپیوتری نور از طریق اینترنت شبکه؛

