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مقدمه. 1

کتابخانه دانشگاه توهوکو
بیش از چهار میلیون: تعداد مجموعه ها•
تاریخچه•

 تاسیس دانشگاه امپراطوری توهوکو: 1907ژوئن
 (آرشیو کنونی کتابخانه، کاتاهیرا)تاسیس کتابخانه :1911ژوئن
 (سیستم جدید) تاسیس مجدد دانشگاه توهوکو : 1949می
انتقال کتابخانه مرکزی به کاوائوچی :1973نوامبر
1987:نصب سیستم اطالعاتی در کتابخانه
صدمین سالگرد تاسیس دانشگاه توهوکو: 2007ژوئن
کتابخانه دانشگاه توهوکوتاسیس صدمین سالگرد : 2011ژوئن
نوسازی کلی کتابخانه دانشگاه: 2014اکتبر
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کتابخانه های دانشگاه توهوکو
کتابخانه مرکزی

(Kawauchi (پردیس 
کتابخانه پزشکی
(Seiryo (پردیس

کتابخانه کشاورزی
(Aobayama (پردیس

Kita-Aobayama کتابخانه
(Aobayama (پردیس

کتابخانه مهندسی
(Aobayama (پردیس

سایر
(و غیرهKatahiraپردیس )
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درباره کتابخانه مرکزی. 2



کتاب برای دانشجویان کارشناسی•
کتاب در مورد علوم انسانی و هنر  •
میلیون کتاب2.8بیش از •

(چهار میلیون در کل دانشگاه توهوکو)

اطالعات اولیه. 2-1
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ساختمان یک 

شامل کتاب ها

برای مطالعه و تحقیق

:3تا 1طبقات 
مجالت

مجموعه : 4طبقه 
قدیمی و ارزنده

ساختمان دو 

9

کتابخانه مرکزی شامل دو ساختمان است



ساعات کاری

روزهای هفته•
22:00تا 8:00ساختمان یک 
17:00تا 8:45ساختمان دو 

تعطیالت/ آخرهفته•
22:00تا 10:00: ساختمان یک
تعطیل: ساختمان دو

ساعات کاری برای هر کتابخانه متفاوت است＊
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به کتابخانهورود 
نیاز به استفاده از کارت دانشجویی یا سایر کارت های شناسایی

/  رانپژوهشگ)کارت کتابخانه 

(کارمندان غیردانشگاهی

کارت شناسایی کارمندی  
(دانشگاهکارمندان )

کارت شناسایی انجمن فارغ  
اعضا انجمن فارغ  )التحصیالن 

(التحصیالن

/  لیسانس)کارت دانشجویی 
(تحصیالت تکمیلی

11



توانید در پذیرش می شما 
ه  اتاق مطالعامانتی را از کتابهای 

 global learningدانشجویی و 

roomبرگردانید.

پذیرش

12



؟در کتابخانه چه می توان انجام داد. 2-2



جستجو و مطالعه کتاب

آنالین عمومیفهرست دسترسی 
(OPAC)

مطالعه
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و  1دستگاه کپی در ساختمان 3: فوتوکپی
2دستگاه در ساختمان 2

کپی و امانت کتاب

ه از  الزام به استفاد: امانت کتاب
هکارت دانشجویی یا کتابخان

کتاب را خودتان 
!امانت بگیرید
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امانتمحدودیت تعداد و زمان 

.امکان پذیر است« My Library»رزرو و کتاب و تمدید زمان امانت از طریق •

.شرایط امانت برای هر کتابخانه متفاوت است•
16

مجالت کتابمخزن
اتاق مطالعه  
دانشجویی

5
هفته1

25
هفته6

10
هفته3

لیسانس

5
هفته1

50
هفته6

10
هفته3

تحصیالت
تکمیلی



رایانه ها و شبکه بی سیم

امکان دسترسی به اینترنت
(با شارژ پرینت)پرینتر  شبکه بی سیم

.ضروری استsub IDفای، -برای اتصال به وای
.برای جزئیات بیشتر از میز مرجع سوال کنید
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تاپلپ و تحویل دستگاه خود امانت 

امانت تحویل
محل وارد  
کردن کارت به صورت خودکار باز می شود

موجود نیست: قرمز
موجود است: آبی
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مطالعه گروهی

و صندلی ها را میز شما می توانید چیدمان 
.دهیدتغییر 

برای آموزش گروهی، محیطی مناسب 
بحثبرای 

محیط کاری آزاداتاقک مطالعه اتاق مطالعه گروهی

زرو برای استفاده از این اتاق، نیاز به ر
.استMy Libraryاز طریق 

19



20

مشاوره و امانت بین کتابخانه ای

هاه کتاب از سایر کتابخانامانت 

نحوه روش جستجو

ان  میز دانشجویبه اطالعات بیشتر، برای 
.بین الملل مراجعه کنید

نحوه استفاده از وای فای



راهنمای طبقات. 2-3



ورودی

نمایشگاه *کافی شاپ**اتاق چندمنظوره 

.داخل اتاق های مطالعه خودداری کنیدنوشیدنی به آوردن غذا و از * 
.استفاده کنیدغیره ، مناسبت ها و برگزاری جلساتبرای اتاق ، از این پیشخوان اصلیمی توانید با درخواست قبلی به شما * * 



رایانه ها
اتاقک مطالعه

محیط کاری آزاد

مطالب صوتی تصویریاتاق مطالعه گروهی

مجالت جدید

ورودی

23

طبقه  
اصلی



پیشخوان اصلی

میز مرجع
خدمات رفاهی برای دانشجویان بین  

الملل

خدمات بین کتابخانه ای

24

طبقه  
اصلی



کتاب های جلد 
کاغذی و بزرگ

اتاق مطالعه 
دانشجویی

کتاب برای استفاده دانشجویان
(لغت نامه ها)مراجع 

کتاب های منتخب دانشجویی
ا و کتابهای نوشته شده توسط اعض)Yukariمجموعه 

(توهوکودانشگاه فارغ التحصیالن 

طبقه دوم
طبقه اول
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سالن  
استراحت

زدن و غذا حرف 
استخوردن مجاز 
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Global Learning Room

حرف زدن مجاز 
است

خواندن، اطالعات درباره 
تحصیل در خارج، مواد 

یادگیری زبان، کتاب جانبی
برای دانشجویان بین الملل
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صحبت کردن 
مجاز نیست

میلی تحصیالت تکفقط دانشجویان 
کارمندان دانشگاه، و 

 Myبه رزرو از طریق نیاز )

Library)

Global Reference Room

، UN/EUمواد مربوط به 
رق کتابخانه زمین لرزه بزرگ ش

ژاپن 
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میلی و اعضاء دانشگاه، دانشجویان تحصیالت تک
نمای راه»که جلسات لیسانس دانشگاه توهوکو 

اجازه ورود را شرکت کرده اند، « مخزن کتاب
.به مخزن کتاب را دارند

Stack Room( کتابمخزن)

میلیون کتاب1.3بالغ بر 



2ساختمان 

میز مطالعه1طبقه 

میز مطالعه3و 2طبقات 
30

مجالت3تا 1طبقات 



2ساختمان 

31

مجموعه : 4طبقه 
قدیمی و نادر 



نکات ضروری که در کتابخانه باید رعایت شود؛

اززمانیکه.دهیدقرار«لرزان»حالتدریاوکنیدخاموشراخودهمراهتلفن:PHSآداب/همراهتلفن•
.کنیداستفادهتلفنباصحبتویژهجایگاهازکنید،میاستفادهخودهمراهتلفن

.ددهیقرارایستادهطوربهورودیدربمقابلآنراکتابخانه،بهورودازقبلاست،خیسچترتاناگر•

داخلدارقفلکمدازضرورت،صورتدر.نکنیدرهاکوتاهمدتیبرایحتیراخودوسایلازچیزی•
.هستندروزطیدراستفادهبرایفقطکمدهااین.کنیداستفادهکتابخانه

.بپرهیزیداستراحتسالنوشاپکافیاستثنایبهکتابخانهداخلدرخوردناز•

واخلددرکشیدنسیگار.استبالمانعکتابخانهداخلبهقوطی،وبطریدروننوشیدنیآوردنامکان•
.استممنوعکتابخانهاطراف

.کنیداستفادهورودیدربنزدیکدارقفلکمداز.استممنوعکتابمخزنداخلبهکیفآوردن•
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بازیابی اطالعات
Ⅱ



OAPCچیست؟

ویجستجبرایتوانمیآنازکهاستسیستمی•
-صوتیموادومجله/نشریهکتاب،مختلفانواع

.کرداستفادهتصویری

OPACجستجوی . 1

34



OAPCدانشگاه توهوکو
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

اینجا می توانید 
ح جستجوی خود را تصحی

.و پاالیش کنید

جزئیات مورد جستجو را در اینجا 
ه، مانند عنوان، نویسند)وارد کنید 

ISBNو غیره)

جستجوی کتاب. 1-1
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.دپردیس و کتابخانه مرتبط را انتخاب کنی

عملکرد جستجوی داخل و خارج از 
دانشگاه

36

جستجوی کتاب. 1-1



کلمات کلیدی را وارد  
.کنید

تجوطبقه بندی نتایج جس

37



.تعداد مواردی که شامل مورد جستجو هستند

برای )اطالعات درباره مورد جستجو مانند عنوان 
(اطالعات بیشتر روی لینک کلیک کنید

38



موقعیت کتاب

Call number :
. شماره را یادداشت کنیداین 

شماره ثبت شده روی قطر کتاب

39



40

.فقط عنوان نشریه را وارد کنید
.شماره جلد را وارد نکنید

.کنیدبا عنوان مقاله یا نام نویسنده جستجو ن

اگر اسم نشریه، یک اسم 
عمومی است، جستجو را با 

محدود « full title»گزینه 
.کنید

، اگر اسم نشریه، عمومی است
«  journals»جستحو را به 
.محدود کنید

.انتشار را وارد نکنیدسال 

جستجوی نشریات. 1-2
Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals
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اب موقعیت اصلی را با انتخ
.جلدها بررسی کنید

دسترسی به مجالت 
(E-journal)الکترونیکی 

Must!

کتابخانه گروه اقتصاد در: موقعیت
Kawauchiپردیس 



نشریاتمحل 
در کتابخانه مرکزی دانشگاه توهوکو

محل مقاالت نشریات•
2ساختمان 
A-Iنشریات ژاپنی : طبقه اول

Aنشریات غربی . J-Zنشریات ژاپنی : طبقه دوم

A-Zنشریات غربی : طبقه سوم

.براساس حروف الفبایی عنوان نشریه قرار گرفته اندکتابها •

42



نحوه استفاده از پایگاه داده ها. 2



Search & Find > 

Database & Tool Index

دسترسی به پایگاه داده ها

44



CiNiiمقاالت . 2-1

میلیون مقاله چاپ شده توسط موسسات 17شامل بیش از •
ژاپنی

دسترسی آنالین به چهار میلیون مقاله•
اطالعات مربوط به مراجع و ارجاع•

45
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CiNii مقاالت
http://ci.nii.ac.jp/

(همه زمینه ها)جستجوی مقاالت ژاپنی •
در برخی موارد، متون کامل مقاالت موجود است•



لیست نتایج جستجو

47
نام مجله، شماره دوره ای و تاریخ انتشار

نویسنده

خالصه

عنوان مقاله



جزییات جستجو

متن کامل به صورت 
آنالین موجود است

مرجع

بررسی دیگر موارد موجود
NDL: National Diet Library

CiNii Books: University libraries

LINK: E-journal

OPAC: Tohoku Univ. Library

48



2-2  .Science Direct

یکی از بزرگترین پایگاه داده برای مجالت و کتاب های •
الکترونیکی

کتاب 35000مجله الکترونیکی و 2500شامل بیش از •
عی  الکترونیکی در علوم، فناوری، علم پزشکی و علوم اجتما

Elsevierمنتشر شده توسط 

قابل دسترسی تنها از داخل دانشگاه•

49
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2.2Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



متن کامل به صورت 
آنالین موجود است

51

2-2  .Science Direct
نمونه ای از نتیجه جستجو



2-3 .Web of Science

شامل همه زمینه های مطالعاتی•
مجله12000شامل 1900از سال •
شامل اطالعات ارجاع•
شامل اطالعات مربوط به نویسنده•
شامل متن کامل برای مجالت اشتراکی دانشگاه•

دسترسی تنها از داخل دانشگاه•

52



کلمات کلیدی را وارد کنید به عنوان مثال
education* Japan* eat*

53

2-3 .Web of Science
https://webofknowledge.com/
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برای گرفتن متن 
کامل 

موجود بودن در 
کتابخانه دانشگاه

برای اطالعات بیشتر روی 
عنوان کلیک کنید

54

نمونه نتیجه جستجو



2-4 .Scopus

شامل علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی•
دسترسی به متن کامل برخی از مجالت•
یکی از بزرگترین پایگاه داده های اطالعات : محدوده وسیع•

مربوط به ارجاع و کتاب شناسی
1690مجله از سال 16000بیش از •
دسترسی تنها از داخل دانشگاه•

55
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2-4 .Scopus
https://www.scopus.com/



جستجونمونه نتیجه 

طبقه بندی شده توسط 
تاریخ و اطالعات مربوط 

به ارجاع دهنده

تعداد مقاالتی که به این مقاله ارجاع 
.داده اند

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

LINK:  جهت بررسی اشتراک
دانشگاه

مشاهده ناشر

نحوه پیدا کردن متن کامل



دسترسی از خارج دانشگاه. 2-5

برای دسترسی به مجالت و کتاب های الکترونیکی 

از خارج دانشگاه

GakuNin
59
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جهت دسترسی به پایگاه
داده ها اینجا کلیک کنید

دسترسی از خارج دانشگاه. 2-5



می توانید مشخصات پایگاه داده های
قابل دسترسی از بیرون دانشگاه و

ه نحوه اتصال به انها را در اینجا مشاهد
کنید 

61

دسترسی از خارج دانشگاه. 2-5



Tohokudai ID و رمز دانشگاهی
خود وارد کنید

62

دسترسی از خارج دانشگاه. 2-5
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سایر خدمات
Ⅲ



64

استفاده از اینترنت در کتابخانه. 1

اتصال رایانه کتابخانه به اینترنت

.خود را وارد کنید( شناسه کاربری)←

نحوه اتصال به وای فای

 ←Sub IDخود را وارد کنید.

Tohokudai IDچیست؟
Tohokudaiبعد از پذیرش در دانشگاه،  IDرا توسط یک نامه دریافت نمودید .

عدد8ترکیبی از دو حرف و : به عنوان مثال 

Sub IDچیست؟
Tohokudaiمستقل از Sub ID. شما میتوانید خودتان آن را ایجاد کنید ID شما است .

.  خالی خواهد ماندSub IDدر صورت عدم ایجاد آن، 
. ضروری استSub IDجهت اتصال به وای فای داشتن 

برخی کتابخانه های دیگر ممکن است قوانین متفاوتی داشته باشند. برای کتابخانه مرکزی و وابسته



65

Sub IDنحوه ایجاد 

(Eduroam)جهت اتصال به وای فای الزامی است Sub IDداشتن 

Tohokudaiدر صفحه زیر با ① IDخود وارد شوید:
https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

Registشناسه خود را از قسمت ② SubIDایجاد کنید

:هنگام اتصال به وای فای موارد زیر را وارد کنید
User ID: (your Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Password: password for Sub ID



سایت کتابخانه دانشگاه توهوکو. 2

4

66

1
32

دانشگاهمربوط به همه کتابخانه های طالعات ا( 3آنالین کاتالوگ جستجوی ( 1
My Library(  4هاپایگاه داده ها، مجالت و کتاب ( 2



2-1 .My Library
My Library ،تی، سیستمی جهت بررسی خدمات آنالین کتابخانه مانند بررسی وضعیت موارد امان

.  تجدید امانات و سفارش کپی
Tohokudaiجهت استفاده با  IDخود وارد شوید.

بررسی وضعیت امانات●

شکده سفارش کتاب از کتابخانه دیگر دان●
ها

سفارش کتاب بین کتابخانه ای●

رزرو کردن اتاق مطالعه●

لطفا . باید ثبت نام کنیدMy Library، برای استفاده از (به عنوان مثال محقق)در صورتی که کارت زرد و سفید دارید 
. درخواست خود را به میز مرجع تحویل دهید



سفارش کتاب یا مقاله. 2-2

کتاب ها در دیگر دانشکده ها •

درخواست دهیدOPACدر 

کتاب در دانشگاه های دیگر•

رکپی مقاالت یا کتاب ها در دانشکده یا دانشگاه های دیگ•
درخواست فتوکپی یا امانت بین کتابخانه ای
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درخواست کتاب در دانشکده دیگر یا 
کتاب های رزرو شده

69

OPACدرخواست در 
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My Libraryورود به 

سایت ژاپنی دارای لینک مستقیم به 
.صفحه سفارش است

درخواست فتوکپی/امانت بین کتابخانه ای



My Library
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نزدیک ترین کتابخانه را برای
دریافت موارد درخواستی انتخاب

. کنید
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درخواست فتوکپی/امانت بین کتابخانه ای



رزرو تسهیالت. 2-3

مکان و زمان را جهت 
استفاده انتخاب کنید

اتاق مطالعه گروهی・
اتاق تحقیق خصوصی و غیره・ 73



سایر موارد. 3



بخش دانشجویان بین الملل
در صورت داشتن هر سوالی لطفا با ما در میان بگذارید
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از ما بپرسید
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http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

تلفنایمیل

تصویریگفتگوی

کارمندان ما قادر به پاسخگویی به سواالت شما مربوط به کتابخانه و خدمات دانشگاه 
.هستندبه زبان انگلیسی و سایر زبان هاتوهوکو 



توئیتر/ فیسبوک
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student
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@TUL_Global



Tohoku University Main Library
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