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نپسضکی دانطگاه علوم پسضکی بوضهرگسارش عملکرد کتابخانه دانطکذه پسضکی و دنذا  

1399 لاس  

 

پسضکیبخانه دانطکذه پسضکی و دنذانمطخصات کتا   

 مشخصات کتابخانه دانشکذه پزشکی

هتشهشتغ 400  هؼاحت 

 ظشفیت ػالي هغالؼِ 47

سػاًی کاهپیَتشّای تخؾ اعالع 6  

 کتة فاسػی 8041

 کتة التیي 3948

 تؼذاد اػضاء 1252

 پایاى ًاهِ 603
 

 :بخص آماده سازی

ای تخؾ فْشػتٌَیؼی هشتَط تِ  ػاصی تخـی اص فؼالیتْای جٌثی ٍ ًیوِ حشفِ ػولكشد هشتَط تِ تخؾ آهادُ

ػاصی ؿذُ ٍ  ًاؿش ٍاسد تخؾ آهادُدسیافت اص خشیذاسی ٍ کتاب تؼذ اص . تاؿذ ػاصی کتة هی سًٍذ تذاسک یا آهادُ

ؿَد ٍ دس صَست ّوخَاًی تا فاکتَس، دس  تَػظ کتاتذاس ایي تخؾ تا فاکتَس ٍ فْشػت دسخَاػت کتاب کٌتشل هی

ؿَد ٍ ؿواسُ  ؿَد ٍ هْش ثثت کتاب صدُ هی اهٌیتی چؼثاًذُ هیػة کتاتخاًِ ثثت ؿذُ ٍ تِ آى تشچ ػیؼتن

آى هْش کتاتخاًِ دس تشخی اص صفحات آى اص جولِ صفحِ ػٌَاى کتاب صدُ  ػالٍُ تش. ؿَد ثثت ٍ تاسیخ آى دسج هی

فْشػت دسخَاػت کتاب ّوخَاًی ًذاؿتِ س ٍ کتاب سػیذُ اص ًاؿش تا فاکتَ اها دس صَستی کِ ػٌَاى. ؿَد هی

تؼذ اص . ؿَد ؿَد ٍ تؼذ اص سفغ اؿكال هشتَط تِ آى، کتاب دٍتاسُ تِ کتاتخاًِ اسػال هی تاؿذ تِ ًاؿش فشػتادُ هی

رسخؾ تاسگزاسی ؿذُ ٍ تؼذ اص ل آکتاب دس ػیؼتن کتاتخاًِ دیجیتاػاصی ٍ فْشػتٌَیؼی،  اًجام ػولیات آهادُ

 .ؿَد آى جْت اهاًت دس ٍاسد هخضى کتاتخاًِ هی
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 :نويسی بخص فهرست

تشیي ٍظیفِ ایي تخؾ  تشیي ٍ تخصصی کتة فاسػی ٍ التیي تشجؼتِ ػیػولكشد هشتَط تِ تخؾ فْشػتٌَی

کتاتذاس اعالػات . ؿَد ػاصی ٍاسد تخؾ فْشػتٌَیؼی هی تخؾ آهادُ کتاب تؼذ اص دسیافت اص. تاؿذ یم

کٌذ دس صَستی کِ کتاب تشای اٍلیي  ای دیجیتال آرسخؾ جؼتجَ هی افضاس کتاتخاًِ کتاتـٌاختی کتاب سا دس ًشم

کٌذ ٍ  تٌیادی فْشػتٌَیؼی هیست تخؾ فْشػتٌَیؼی کتاب سا تِ صَکتاتذاس د تاس کتاتخاًِ ؿذُ تاؿذ، ٍاس

اها دس صَستی . ؿَد کٌذ ٍ سکَسد جذیذی تشای ایي کتاب ایجاد هی ای ٍاسد هی افضاس کتاتخاًِ اعالػات آى سا تِ ًشم

  .کِ ًؼخِ قثلی ایي کتاب دس کتاتخاًِ هَجَد تاؿذ کتاتذاس ؿواسُ ثثت کتاب جذیذ سا تِ آى اضافِ هی کٌذ

ػٌَاى کتاب فاسػی  643تؼذاد  1396دس ػال داًـكذُ پضؿكی ٍ دًذاًپضؿكی  دس تخؾ فْشػت ًَػی کتاتخاًِ

لیثل ٍ  تشچؼةآهادُ ػاصی کتاب ؿاهل تْیِ  ػٌَاى کتاب التیي فْشػتَیؼی ؿذُ ٍ هشاحل 43ٍ تؼذاد  جذیذ

ّوچٌیي کاس تاسگزاسی تگ کتاتْا دس ػیؼتن کتاتخاًِ .تشای کتاتْا اًجام گشفت   RFIDتاسکذ ٍ ًصة تگ 

 .ػظ کاسکٌاى تخؾ فْشػتٌَیؼی صَست گشفتتَ

 :بخص امانت

کاستشاى کتاتخاًِ پغ اص جؼتجَی کتة هَسد ًیاص خَد دس پَستال کتاتخاًِ دیجیتال آرسخؾ ٍ یافتي کتاب هَسد 

اهاًت ٍ تاصگـت هٌاتغ ّن دس تخؾ اهاًت ٍ ّن . تَاًٌذ جْت اهاًت آى سا تِ تخؾ اهاًت اسائِ ًوایٌذ ًظش هی

توذیذ کتاب اهاًت گیشًذگاى تا تَجِ تِ تاسیخ  .گیشد کاستشاى اص عشیق دػتگاُ اهاًت خَدکاس صَست هیتَػظ 

تاصگـت، هؤظفٌذ کتاب سا دس هَػذ هقشس، ػَدت یا توذیذ ًوایٌذ ٍ دس صَست ًیاص تِ توذیذ هجذد، کتاتذاس تخؾ 

ًاهِ توذیذ یا سصسٍ  ًت سا هغاتق آئیي اهاًت پغ اص کٌتشل کتاب اص جْت سصسٍ ًثَدى کتاب هَسد ًظش، هذت اها

گیشًذُ هَظف  ًوایذ ٍ اهاًت تشگـت کتاب سا اػالم هیسصٍس،  ٍ تَدى، کتاتذاس تِ هتقاضیًوایذ ٍ دس صَست سصس 

ًاهِ کتاتخاًِ هـوَل جشیوِ  اػت دس تاسیخ اػالم ؿذُ کتاب سا تحَیل دّذ دس غیش ایي صَست هغاتق تا آئیي

  .خَاّذ ؿذ

اػتفادُ اص ل تِ دُ ٍ هشاجؼِ کٌٌذُ دیگشی هایدس صَستی کِ تواهی ًؼخ یک کتاب اهاًت دادُ ؽسصسٍ کتاب 

تَاًذ تا اػتفادُ اص اهكاًی کِ جْت سصسٍ کتاب دس پَستال کتاتخاًِ  تاؿذ، کتاتذاس تخؾ اهاًت هی ّویي کتاب 
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هغاتق تا ُ ػِ فشد سصسٍکٌٌذساجتؼشیف گشدیذُ، کتاب هَسد ًظش سا تشای فشد هزکَس سصسٍ ًوایذ دس صَست ػذم م

دس صَستی کِ کاستشاى  هغالؼِ دس هحل. کتاب سصسٍ ؿذُ تِ هخضى تشگـت دادُ خَاّذ ؿذًاهِ کتاتخاًِ، آئیي

ػاػت جْت هغالؼِ دس کتاتخاًِ  24کتاب سا دس ػالي هغالؼِ کتاتخاًِ هغالؼِ ًوایٌذ، کتاب تِ هذت هایل تاؿٌذ

 .کاستش هَسدًظش ٍاسد هی ؿَد ٍ فشد ًوی تَاًذ کتاب سا اص کتاتخاًِ خاسج ًوایذاهاًت دادُ هی ؿَد ٍ دس پشٍفایل 

 .تش اػاع جذٍل ریل هی تاؿذػولكشد تخؾ اهاًت کتاتخاًِ داًـكذُ پضؿكی ٍ دًذاًپضؿكی 

 مشخصات کتابخانه دانشکذه پزشکی

 اهاًت کتاب 6707

 تاصگـت  کتاب 6815

 

 :بخص مرجع و اطالع رسانی

هشتَط تِ تخؾ هشجغ ایي تخؾ ؿاهل کتة هشجغ التیي ٍ فاسػی دس حَصُ پضؿكی ٍ هتفشقِ اص قثیل ػولكشد 

هٌاتغ اهاًت  .تاؿذ ٍ غیشُ هی ، ًـشیات، پایاى ًاهِ ّاّا الوؼاسف ّای پضؿكی، دایشُ ّا، اعلغ ًاهِ ّا، ٍاطُ فشٌّگ

دس ایي تخؾ ضوي خشیذاسی کتة هشجغ تش حؼة . تاؿذ ؿَد ٍ فقظ هخصَف اػتفادُ دس کتاتخاًِ هی دادُ ًوی

دادُ  تحَیلداًـكذُ دس خَاػت گشٍّْای آهَصؿی ػالیاًِ پایاى ًاهِ ّای دفاع ؿذُ دس داًـگاُ ًیض تِ کتاتخاًِ 

پایاى ًاهِ جذیذ ٍاسد کتاتخاًِ ؿذُ ٍ تَػظ ّوكاساى تخؾ  86تؼذاد  تاکٌَى 96اص اتتذای ػال . هی ؿَد

تْیِ ساٌّوای پایگاُ ّای .خضى کتاتخاًِ جْت اػتفادُ هحققاى قشاس گشفتِ اػت فْشػتٌَیؼی ؿذُ ٍ دس م

اًجام گشفتِ پظٍّـگشاى  هكاساى تِ داًـجَیاى ٍاعالػاتی ٍ آهَصؽ ؿیَُ ّای جؼتجَ تِ هشاجؼاى تَػظ ُ

 .اػت


