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نپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهرگزارش عملكرد كتابخانه دانشكده پزشكي و دندا  

97 تا پايان خردادماه 1396از ابتداي سال   

 

  پزشكيبخانه دانشكده پزشكي و دندانمشخصات كتا  

 دانشكده پزشكي  مشخصات كتابخانه
مترمربع 400   مساحت

47  ظرفيت سالن مطالعه
6  رساني كامپيوترهاي بخش اطالع

8041  كتب فارسي
3948  كتب التين
1252  تعداد اعضاء
603  پايان نامه

  

  :بخش آماده سازي

اي بخش فهرستنويسي مربوط به  سازي بخشي از فعاليتهاي جنبي و نيمه حرفه عملكرد مربوط به بخش آماده

سازي شده و  ناشر وارد بخش آمادهدريافت از خريداري و كتاب بعد از . باشد سازي كتب مي روند تدارك يا آماده

شود و در صورت همخواني با فاكتور، در  توسط كتابدار اين بخش با فاكتور و فهرست درخواست كتاب كنترل مي

شود و شماره  شود و مهر ثبت كتاب زده مي امنيتي چسبانده مي بسكتابخانه ثبت شده و به آن برچ سيستم

آن مهر كتابخانه در برخي از صفحات آن از جمله صفحه عنوان كتاب زده  عالوه بر. شود ثبت و تاريخ آن درج مي

فهرست درخواست كتاب همخواني نداشته  و رناشر با فاكتوكتاب رسيده از  اما در صورتي كه عنوان. شود مي

بعد از . شود شود و بعد از رفع اشكال مربوط به آن، كتاب دوباره به كتابخانه ارسال مي باشد به ناشر فرستاده مي

ذرخش بارگذاري شده و بعد از آ لكتاب در سيستم كتابخانه ديجيتاسازي و فهرستنويسي،  انجام عمليات آماده

  .شود آن جهت امانت در وارد مخزن كتابخانه مي
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  :نويسي بخش فهرست

ترين وظيفه اين بخش  ترين و تخصصي كتب فارسي و التين برجسته يسعملكرد مربوط به بخش فهرستنوي

كتابدار اطالعات . شود سازي وارد بخش فهرستنويسي مي خش آمادهب كتاب بعد از دريافت از. باشد يم

كند در صورتي كه كتاب براي اولين  اي ديجيتال آذرخش جستجو مي افزار كتابخانه كتابشناختي كتاب را در نرم

كند و  نيادي فهرستنويسي ميب تربخش فهرستنويسي كتاب را به صو رادباتككتابخانه شده باشد، د بار وار

اما در صورتي . شود كند و ركورد جديدي براي اين كتاب ايجاد مي اي وارد مي افزار كتابخانه اطالعات آن را به نرم

   .كه نسخه قبلي اين كتاب در كتابخانه موجود باشد كتابدار شماره ثبت كتاب جديد را به آن اضافه مي كند

عنوان كتاب فارسي  643تعداد  1396در سال دانشكده پزشكي و دندانپزشكي در بخش فهرست نوسي كتابخانه 
ليبل و  بسچربآماده سازي كتاب شامل تهيه  عنوان كتاب التين فهرستويسي شده و مراحل 43و تعداد  جديد

توسط همچنين كار بارگذاري تگ كتابها در سيستم كتابخانه .براي كتابها انجام گرفت   RFIDباركد و نصب تگ 
  .كاركنان بخش فهرستنويسي صورت گرفت

  :بخش امانت

كاربران كتابخانه پس از جستجوي كتب مورد نياز خود در پورتال كتابخانه ديجيتال آذرخش و يافتن كتاب مورد 
امانت و بازگشت منابع هم در بخش امانت و هم . توانند جهت امانت آن را به بخش امانت ارائه نمايند نظر مي

تمديد كتاب امانت گيرندگان با توجه به تاريخ  .گيرد بران از طريق دستگاه امانت خودكار صورت ميتوسط كار
بازگشت، مؤظفند كتاب را در موعد مقرر، عودت يا تمديد نمايند و در صورت نياز به تمديد مجدد، كتابدار بخش 

نامه تمديد يا رزرو  را مطابق آئين امانت پس از كنترل كتاب از جهت رزرو نبودن كتاب مورد نظر، مدت امانت 
گيرنده موظف  نمايد و امانت برگشت كتاب را اعالم مي ،روزر و بودن، كتابدار به متقاضينمايد و در صورت رزر 

نامه كتابخانه مشمول جريمه  است در تاريخ اعالم شده كتاب را تحويل دهد در غير اين صورت مطابق با آئين
   .خواهد شد

استفاده از  هب لده و مراجعه كننده ديگري مايصورتي كه تمامي نسخ يك كتاب امانت داده شرزرو كتاب در 
تواند با استفاده از امكاني كه جهت رزرو كتاب در پورتال كتابخانه  باشد، كتابدار بخش امانت مي همين كتاب 
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مطابق با  هعه فرد رزروكنندتعريف گرديده، كتاب مورد نظر را براي فرد مذكور رزرو نمايد در صورت عدم مراج
در صورتي كه كاربران  مطالعه در محل .كتاب رزرو شده به مخزن برگشت داده خواهد شدنامه كتابخانه، آئين

ساعت جهت مطالعه در كتابخانه  24كتاب را در سالن مطالعه كتابخانه مطالعه نمايند، كتاب به مدت مايل باشند
  .اربر موردنظر وارد مي شود و فرد نمي تواند كتاب را از كتابخانه خارج نمايدامانت داده مي شود و در پروفايل ك

  .بر اساس جدول ذيل مي باشدعملكرد بخش امانت كتابخانه دانشكده پزشكي و دندانپزشكي 

 دانشكده پزشكي  مشخصات كتابخانه
6707  امانت كتاب
6815  بازگشت  كتاب

  

  :بخش مرجع و اطالع رساني

به بخش مرجع اين بخش شامل كتب مرجع التين و فارسي در حوزه پزشكي و متفرقه از قبيل  عملكرد مربوط
منابع امانت  .باشد و غيره مي ، نشريات، پايان نامه هاها المعارف هاي پزشكي، دايره ها، اطلس نامه ها، واژه فرهنگ

خريداري كتب مرجع بر حسب  در اين بخش ضمن. باشد شود و فقط مخصوص استفاده در كتابخانه مي داده نمي
داده  تحويلدانشكده در خواست گروههاي آموزشي ساليانه پايان نامه هاي دفاع شده در دانشگاه نيز به كتابخانه 

پايان نامه جديد وارد كتابخانه شده و توسط همكاران بخش  86تعداد  تاكنون 96از ابتداي سال . مي شود
تهيه راهنماي پايگاه هاي .فهرستنويسي شده و در مخزن كتابخانه جهت استفاده محققان قرار گرفته است 

انجام گرفته  نارگشهوژپ ه دانشجويان ومكاران باطالعاتي و آموزش شيوه هاي جستجو به مراجعان توسط ه
  .است


