
 

 دانشکده پرستاري بروجرد كتابخانه بخش هاي

 ره وظايف و عملكرد كه باشد مي زير بخش داراي بروجرد پرستاري دانشكده كتابخانه

 :باشد مي زير شرح به تفكيك به بخش

 

  امانت  بخش 

مخزنهاي اين بخش امانت، گردش وتحويل كتاب و برخي خدمات مرجع را بر عهده دارد.كه بصورت 

  .جداگانه كتاب فارسي وكتاب التين،لوح هاي فشرده،جزوات مي باشد

  خدمات بخش امانت

  تاييد اطالعات اعضاء از نرم افزار كتابخانه اي و امانت وعودت كتاب از طريق نرم افزار براي

 مراجعين



 راهنمايي جستجوي كتاب و اطالعات كتابشناختي براي مراجعين  

   وجينهمكاري در فرايند 

  قفسه خواني و برطرف نمودن اشكاالت موجود در شماره كتب و مشخص نمودن كتب مفقودي 

  تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل 

  ارائه خدمات تمديد و رزرو كتاب از طريق تماس تلفني 

  تهيه ليست كتب درخواستي مراجعان و ارجاع آن به بخش سفارشات 

  ه و همكارانهمكاري با ساير بخش هاي كتابخان 

 منابع مرجع، پايان نامه ها، طرح هاي تحقيقاتي، مجالت، نقشه ها امانت داده نمي شوند 

 در صورت ديركرد و يا هر نوع آسيب به منابع ،عضو مشمول قانون جريمه كتابخانه خواهد شد 

 :مدارك و مدت زمان امانت اعضا تعداد

 اعضاء حداكثر تعداد مدرك مدت امانت

كاركنان و دانشجويان كليه 3 روز14  

 اعضاء هيات 5 روز 21

  

  

 تعداد مدارك و مدت زمان امانت اعضا:

 اعضاء حداكثر تعداد مدرك مدت امانت

 كليه كاركنان و دانشجويان 3 روز14

 اعضاء هيات 5 روز 21



   

 

 

  مرجع بخش

 دايرةالمعارف يا دانشنامه تخصصي، و عمومي نامهواژه يا فرهنگ:   مرجع بخش در موجود منابع

 يا حال شرح كتب ها،فهرست ها،كتابشناسي ها،نامهدستور ها،تخصصي،راهنماها،دستنامه و عمومي

  هااطلس ، نامهسرگذشت

 و آناتومي هايانيميشن و فيلم تصاوير، اطلسها، شامل  Primal Pictures پايگاه كه است يادآوري به الزم 

باشد مي دسترس در http://www.anatomy.tv آدرس به مركزي كتابخانه پورتال در انساني فيزيولوژي

 بپردازند آنها مطالعه به سالن همان در توانند مي دانشجويان

 فني:این بخش به  دوقسمت تقسیم میشود . خدمات بخش   

 بخش سفارشات :-1

 و حقيقي اشخاص اهدائي كتب به مربوط امور نيز خريد،و ،فرايند سفارش ليست تهيه 

 .شودمي انجام بخش اين در حقوقي



 كتاب سفارش فرم تكميل با توانند مي كاركنان و دانشجويان, علمي هيات اعضاي 

 نمايند ارسال سفارش بخش براي را خود درخواست

 از آگاهي جريان در را آنها آموزشي، هاي گروه براي ناشران مختلف كاتالوگهاي ارسال 

 موجود، سياست و كتابخانه نياز و آنان انتخاب اساس بر و دهند مي قرار انتشارات آخرين

 ،آن به كه نمايندمي آموزشي منابع و دي سي كتاب، از اعم نياز مورد منابع تهيه در سعي

 .گويند مي سازيمجموعه و آوري فرآهم فرآيند

  بخش فهرست نویسي  -2

 رده تحليلي، و توصيفي نويسي فهرست از اعم منابع سازماندهي بخش اين در 

 و فارسي موضوعي هايسرعنوان مانند مربوطه ابزارهاي از استفاده با منابع بندي

 .گيردمي انجام التين و فارسي مؤلف نشانه و بنديرده هاينظام انگليسي

 مورد كه كتابهايي و كرده وجين را كتابخانه مجموعه يكبار سالي كتابداران 

 را شدن خراب يا و چاپ تاريخ بودن قديمي جهت به چه گيرند نمي قرار استفاده

 .كنند مي خارج قفسه از

 مطالعه سالن 



 نفر03 ظرفيت با ها خانم و آقايان برايمجهز به اينترنت و كامپيوتر   مطالعه سالن يك 

 عهمطال سالن از استفاده به مجاز كتابخانه اعضاي فقط كه باشد مي موجود كتابخانه در

 .است عصر88صبح الي 8ازساعت  مطالعه سالن كار ساعت. باشند مي

 

 فناوري اطالعات

 شبكه به متصل كامپيوتر دستگاه 5 تعداد  بروجرد پرستاري دانشكده كتابخانه سايت

 و علمي،كاركنان هيئت اساتيد،اعضاي شامل كاربران.دارد كاربران استفاده جهت

 اصياختص كاربري نام از اينترنت از استفاده جهت كاربران.باشدمي دانشكده دانشجويان

 .كنندمي استفاده خود


