
1 
 

 های کتابخانه بخش

 

  : ـ بخش مدیریت1

وظیفه این بخش اداره ونظارت برقسمت های مختلف کتابخانه وبرنامه ریزی وهماهنگی وهمکاری با پرسنل و اعضای 

کتابخانه  می باشد وضمن ارائه گزارش عملکرد، از راهکارهای الزم وپیشنهادی مسئولین درجهت پیشـرتت واعـت ی   

نماید. از وظایف دیگر این بخش تهیه وتامین منابع کتابخانه اعم از کتاب، مجله،دیسک تشـرده و  کتابخانه استفاده می 

 .... با اع م نظر اساتید محترم گروه ها و دانشجویان وطبق تقاضای مراجعین به میز امانت کتابخانه می باشد.

 موجود وطریقـه اسـتفاده از بخـش   و مقرارت قوانین  با مجموعه و به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورودکتابخانه * 

بـرای  عملـی  در اول هر ترم تحصـیلی بـه رـورت     های آموزشی اقدام به برگزاری کارگاه 1811های مختلف، ازسال 

 نموده است.دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی 

  ـ بخش امانت کتاب :2

 21777(  تعـداد  1811 دی مـاه است . در این بخش در حال حاضـر    حل نگهداری کتب تارسی و التینمخزن کتب م

 نسخه پایان نامه نگهداری می شود .  2667نسخه کتاب انگلیسی  و تعداد  1817نسخه کتاب تارسی و 

با ورود به مخزن به تمامی منابع دسترسی داشـته و وـود   مخزن کتاب در این مرکز با سیستم باز اداره میشود . مراجعین 

نفر جهت امانت گرتتن،عودت دادن ،تمدید و یـا رزرو   178. روزانه بیش از  بع مورد نیاز وود را انتخاب می نمایندمنا

 کتاب به کتابخانه مراجعه می نمایند.

  ـ پایگاه عرضه اط عات :8

،   رایانهدستگاه  6شامل پایان نامه ها ، نشریات ، دیسک های تشرده و استفاده از اینترنت می باشد . این بخش با داشتن 

وـدمات   DVDوCDعـدد   2188، اسـکنر ، ضـبص رـوت و .... و حـدود      CDدستگاه ویدیو1دستگاه تلویزیون ،  2

ایـن بخـش از مهمتـرین قسـمت هـای       ،اهمیت اشاعه اط عات ماشینی مورد نیاز مراجعین را ارائه می دهد . با توجه به 

 Digitalموجـود در   Onlineدسترسی بـه پایگاههـای اط عـاتی     میشود . ع وه بر موارد یادشده کتابخانه محسوب

Library  . دسترسی به اینترنت ،تنها جهت جستجو در سایتهای علمی مجاز می باشد . تراهم شده است 

 : بخش تهرست نویسی -4



2 
 

نظر به اهمیت تهرستنویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اط عاتی می توان بخـش تهرستنویسـی را مهمتـرین     

اط عات و مشخصات کتب موجود در ، بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد . در حقیقت تهرست کتابخانه 

 طالعه و تحقیق ارائه می دهد. مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای م

 ـ آماده سازی و ورود اط عات :7

بخشی از تعالیتهای جنبی و نیمه حرته ای کتابخانه مربوط به روند تدارک کتاب یا آماده سازی می باشد کـه وظـایف    

بخـش   آن عبارت است از چسباندن جیب کتاب ، مهرزدن ، چسباندن نشانه راهنما بر روی عطف کتاب . همچنـین در 

ورود اط عات وارد کردن مشخصات اعضاء و کتب جدید به کامپیوتر و پرینت کارتهای امانت ، لیبل عطف ، جیب ، 

 بارکد و ردور کارت عضویت رورت می گیرد . 

 بخش پایا نامه ها -6

قالب لوح تشرده به با توجه با اینکه تمامی تارغ التحصی ن دانشکده موظف به تحویل یک نسخه از پایان نامه وود در 

کتابخانه دانشکده می باشند نگهداری و ثبت و ضبص این نسخه ها در این بخش امکان پذیر بوده و پس از نمایه سـازی  

و آماده سازی در نرم اتزار پارس آذروش اط عات کتابشناسی آنها در اوتیـار مـراجعین قـرار گرتتـه و بـا اسـتفاده از       

میگیرند. استفاده از پایان نامه ها تقص در داول واحد پایان نامه ها مجـاز بـوده و بـه هـی      شماره راهنما در قفسه ها قرار 

ایـن بخـش میسـر مـی     ترایند بررسی پایان نامه ها به منظور عدم انتخاب عناوین تکراری در  عنوان امانت داده نمیشوند.

 باشد.


