کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار
وتاتخاًِ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس فؼالیت خَد سا اص سال  1731تا ّذف اعالعسساًی ٍ اسائِ خذهات تِ
داًطجَیاى ،اساتیذ ،سشهایِ گزاساى ٍ سایش ػاللوٌذاى آغاص وشد .سیش تَسؼِ ٍ تىویل هٌاتغ عی سالّای پس اص آى دس
ساستای تثذیل ایي وتاتخاًِ تِ تخصصیتشیي هشوض هَسد هشاجؼِ هحمماى ٍ ػاللوٌذاى تِ تاصاس سشهایِ تذاٍم یافت.
هاحصل ایي تالش گشدآٍسی تیص اص  1144ػٌَاى وتاب اًگلیسی(ًسخِ چاپی ٍ الىتشًٍیىی) 0044 ،ػٌَاى وتاب
فاسسی 1144 ،ػٌَاى پایاىًاهِ هشتثظ تا حَصُّای تاصاس سشهایِ 55 ،ػٌَاى ًطشیِ تخصصی ٍ  1044ػٌَاى همالِ دس
ًشمافضاس جاهغ وتاتخاًِ ضذ .الصم تِ روش است ًشمافضاس جاهغ وتاتخاًِ  web baseتَدُ ٍ اهىاى جستجَ اص عشیك
ایٌتشًت سا تِ واستشاى هیدّذ.

دس حال حاضش وتاتخاًِ ساصهاى وِ تحت ًظاست هذیشیت پژٍّص ،تَسؼِ ٍ هغالؼات اسالهی فؼالیت هیوٌذ دس
تخصّای صیش تِ هشاجؼِوٌٌذگاى خذهات اسائِ هیدّذ:
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کتاب :ػٌاٍیي تواهی وتابّای هَجَد (چاپی ٍ الىتشًٍیىی) دس وتاتخاًِ اص عشیك فیلتشّای هختلف دس
ًشمافضاس وتاتخاًِ لاتل جستجَ هیتاضذ .اعالػات وتاتطٌاختی وتابّای چاپی هٌضن تِ یه فایل فشاهتي ضاهل
ػٌَاى ،فْشست هغالة ٍ همذهِ ّش وتاب است وِ هطاّذُ آى الضام تِ هشاجؼِ حضَسی تشای تشسسی هغالة
هٌذسج دس وتابّا سا ونسًگتش هیوٌذ .فایل وتابّای الىتشًٍیىی فمظ تشای هشاجؼیي حضَسی لاتل دستشس
هیتاضذ.

.2

پایاننامه :تیص اص  1144ػٌَاى پایاىًاهِ هشتثظ تا حَصُّای هالی ٍ تاصاس سشهایِ دس هماعغ هختلف
واسضٌاسیاسضذ ٍ دوتشا دس وتاتخاًِ هَجَد است .گشدآٍسی ایي پایاىًاهِّا تا هساػذت اساتیذ ٍ وتاتخاًِ
داًطگاُ ّای اهام صادق ،الضّشا ،ػالهِ عثاعثایی ٍ ػلَم تحمیمات هوىي ضذُ ٍ اهیذٍاسین تَسؼِ ایي پایگاُ
اعالػاتی دس سایِ ّوىاسی سایش داًطگاُّا ،الذاهی هَثش دس جْت هؼشفی سشفصلّای پژٍّطی تىش ٍ واستشدی
دس حَصُ تاصاس سشهایِ تاضذ ٍ اًجام پژٍّص تىشاسی سا تِ حذالل تشساًذ .دس ضوي ایي پایگاُ اعالػاتی فشصت
تشسسی هٌصفاًِتش پژٍّصّای دس حال تمشیش داًطجَیاى سا دس لیاس تا هَضَػات عشح ضذُ لثلی تشای اساتیذ
هحتشم فشاّن هیآٍسد.

 .3نشریات و

مقاالت :ػٌاٍیي ًطشیات هَجَد دس وتاتخاًِ اص عشیك ًشمافضاس جاهغ وتاتخاًِ لاتل جستجَ است.

فْشست هغالة ًطشیات ًیض تِ ضىل فایل فشاهتي ّوشاُ تا اعالػات وتاتطٌاختی ّش ضواسُ اسائِ هیضَد .ػالٍُ
تش آى جستجَی هغالة هٌذسج دس ًطشیات اص عشیك ًشمافضاس ًواهتي ًیض هوىي هیتاضذ .گشدآٍسی  1044ػٌَاى
همالِ تخصصی دس حَصُ تاصاس سشهایِ تش سٍی ًشمافضاس جاهغ وتاتخاًِ تا لاتلیت دستشسی تِ هتي واهل آًْا ًیض
فشصتی تْیٌِ تشای تشسسی هماالت ایي حَصُ دس اختیاس واستشاى لشاس هیدّذ.

 .4نرمافسار:

آسضیَ اعالػات هالی ضشوتّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اص جولِ هٌاتغ هَسد هشاجؼِ هحممیي ٍ

پژٍّطگشاى تاصاس سشهایِ است وِ دستشسی تِ آى اص عشیك ًشمافضاسّای پشداصش اعالػات سُآٍسدًَیي ٍ
تذتیشپشداص تشای هشاجؼیي هوىي هیتاضذ .استفادُ اص ایي ًشمافضاسّا تا ّواٌّگی لثلی ٍ تذٍى پشداخت ّضیٌِ
هیسش هیتاضذ.

 .5آرشیو گسارشهای مالی

شرکتها :تا تَجِ تِ ضشٍست آسضیَ ٍ ًگْذاسی گضاسشّای هالی ضشوتّای

پزیشفتِ ضذُ دس تَسس ،ضاهل صَستّای هالی تِ اًضوام یادداضتّای ّوشاُ ،گضاسش حساتشس ٍ تاصسس
لاًًَی ،گضاسش ّیأت هذیشُ تِ هجوغ ػوَهی ٍ گضاسش تَجیْی افضایص سشهایِ اص تذٍ ٍسٍد تا وٌَى ،واس
جوغآٍسی ٍ آسضیَ گضاسشّای هالی ضشوتّا آغاص ضذ .هاحصل ایي واس دس لالة ًشمافضاسی تا لاتلیت جستجَ
تش اساس فیلتشّای هختلف وِ دس وتاتخاًِ عشاحی ضذُ تَد ،اص عشیك سایت هذیشیت پژٍّص ،تَسؼِ ٍ هغالؼات
اسالهی تِ آدسس  www.rdis.irدس اختیاس ػوَم لشاس گشفت .استمثال اص ایي هجوَػِ هَجة اًتطاس اعالػات
هالی ضشوتّا دس دٍ هشحلِ ضذ وِ ًسخِ اٍل اعالػات سالّای  1704تا ( 1700ضاهل  )DVD 1سا تِ
0

واستشاى اسائِ هیداد ٍ ًسخِ دٍم آى (ضاهل  )DVD 5اعالػات سالّای  1737تا  1700سا پَضص هیدّذ.
ایي اعالػات لثال فمظ تِ فشم چاپی دس دستشس تَد وِ ػالٍُ تش پشاوٌذگی ،واستش سا تا هطىالتی دس جستجَ ٍ
استفادُ ًیض هَاجِ هیوشد .اص آًجا وِ وتاتخاًِ سسالت آسضیَ ٍ هستٌذساصی اعالػات سا تِ ػْذُ خَد هیداًذ
گشدآٍسی ایي اعالػات تشای سالّای لثل اص  37تا صهاى دسج ًام ّش ضشوت دس فْشست ضشوتّای پزیشفتِ
ضذُ دس تَسس اداهِ خَاّذ داضت ٍ اهیذٍاسین ایي هجوَػِ سٍ تِ سضذ دس آیٌذُ پاسخگَی واهل ًیاص هشاجؼیي
تاضذ.
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کتاب الکترونیکی التین
پایاننامه

استفاده از منابع
استفادُ اص هٌاتغ هَجَد دس وتاتخاًِ تشای اػضا تش اساس دستَسالؼول وتاتخاًِ صَست هیپزیشد .افشاد غیشػضَ تشای
استفادُ اص وتاتخاًِ هلضم تِ اسائِ هؼشفیًاهِ اص هحل تحصیل یا واس خَد ّستٌذ .استفادُ اص ًشمافضاسّا هٌَط تِ سصسٍ ٍلت
لثلی است ٍ خشٍجی اعالػات تِ فشهت اوسل لاتل تشداضت است .استفادُ اص وتابّا ٍ ًطشیات تا اهىاى تْیِ وپی تؼذاد
هحذٍدی اص صفحات دس هحل هیسش است .استفادُ اص پایاىًاهِّا تا لحاػ همشسات وتاتخاًِ هجاص است .تْیِ وپی ،ػىس
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ٍ یادداضتتشداسی واهل اص ایي هذاسن هوٌَع هیتاضذّ .ش ػٌَاى پایاىًاهِ حذاوثش سِتاس دس اختیاس هتماضی لشاس
هیگیشد.

ساعات کار کتابخانه
وتاتخاًِ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس ّوِ سٍصُ تِ استثٌای سٍصّای پٌجطٌثِ ٍ تؼغیل اص ساػت  0374تا 15374
آهادُ اسائِ خذهات تِ هشاجؼیي است.

آدرس و سایت کتابخانه
دستشسی تِ وتاتخاًِ اص عشیك آدسس  www.lib.seo.irاهىاىپزیش است.
آدسس پستی :هیذاى ًٍه – خیاتاى هالصذسا – ًشسیذُ تِ تماعغ وشدستاى – پالن  – 03ساختواى ضواسُ  0ساصهاى
تَسس ٍ اٍساق تْاداس – عثمِ اٍل
سشپشست :ضْال وطاٍسصًژاد

تلفاوس00037505 :

هیضاهاًت :خاًن ضوس

تلفي01407104 :
1

اهذاف و برنامههای کتابخانه
دس گزاس اص هحیظ سٌتی ٍ اضاػِ اعالػات ٍ پیًَذ تا تستشی ًَیي دس فضای دیجیتال ،اصلیتشیي ّذف وتاتخاًِ سا
هیتَاى سٍیىشد دیجیتالی ضذى داًست .ػوذُ پیاهذّای ایي تغییش ،تٌَع دس هحتَا ٍ ساُّای اًتمال اعالػات ،استماء
سٍشّا ٍ هىاًیضم اًتطاس ٍ تغییش دس ضیَُ ًگْذاسی خَاّذ تَد.
وتاتخاًِ ّوچٌیي سسالت گشدآٍسی ٍ تذٍیي آسضیَّای هشتَط تِ تاصاس سشهایِ وطَس سا ٍظیفِ خَد هیداًذ .دس ایي
ساستا واس جوغ آٍسی هستٌذات هشتَط تِ تاسیس ٍ چگًَگی آغاص تِ فؼالیت تَسس آغاص ضذُ است .گضاسش ػولىشد
تَسس اص ًخستیي سال فؼالیت (سال  )1710تاوٌَى ًیض جوغآٍسی ضذُ وِ ّوشاُ تا سایش هذاسن هشتثظ دس لالة وتاب
تاسیخ تَسس اسائِ خَاّذ ضذ.

5

