
 خدمات کتابخانه

  مجموعه سازي:
ثبت منابع می باشد. مجموعه کتابها و 	علوم پیراپزشکی	فرآیند مجموعه سازي شامل انتخاب، سفارش، تهیه و

نشریات کتابخانه از طریق خرید و اهدا فراهم می شود. در این راستا با توجه به سیاست هاي کتابخانه مرکزي و 
کتابهاي حوزه علوم پزشکی، بهداشت با توجه به رشته هاي تحصیلی دانشگاه  از مراجعان کتابخانه،	سنجی	نیاز

فراهم آوري می گردد. کار انتخاب و تهیه کتاب و نشریات با نظارت کمیته انتخاب کتاب و نشریات انجام می 
در صورت  شود و کتابها از طریق نمایشگاههاي کتاب به ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تهیه می گردد و

  نیاز در طول سال از طریق ناشران به طور مستقیم تهیه می گردد.
  

  	فهرست نویسی:
این بخش وظیفه فهرست نویسی و آماده سازي مجموعه کتابهاي فارسی، انگلیسی و سایر زبانها را بر عهده دارد. 

ري کتابخانه براي تهیه و برگه آرایی ومسئولیت فنی وجین مجموعه کتابهاي چاپی و همکاري با بخش فراهم آو
شناسایی منابع جدید از دیگر وظایف این بخش می باشد. فهرست نویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد 

و با استفاده از گسترش هاي رده بندي کتابخانه 	NLM	امریکن و براساس نظام رده بندي -فهرست نویسی انگلو
  ملی جمهوري اسالمی ایران انجام می شود.

  
  و امانت کتاب: مخزن

این بخش کار پذیرش عضو، گردش و امانت کتاب و خدمات مرجع را برعهده دارد. جستجوي کتاب در این 
بخش از طریق رایانه هاي مستقر در کتابخانه انجام می شود. سیستم امانت، به اعضاء به صورت مکانیزه می باشد 

نسبت به سیستم هاي دستی انجام پذیر است. امانت  که امکان امانت، رزرو و تمدید کتاب در مدت زمان کمتري
  کتاب به دو صورت انجام می گیرد:

  امانت در کتابخانه (موقت): دانشجو موظف است کتاب را تا پایان ساعت کار کتابخانه به کتابخانه بازگرداند. -1
یک هفته به امانت ببرد. امانت خارج از کتابخانه: که هر عضو می تواند همزمان پنج جلد کتاب را به مدت  -2

با مراجعه به کتابها را به مدت 	پس از پایان مدت امانت کتاب, در صورتیکه کسی آن را رزرو نکرده باشد می توان
  یک هفته دیگر تمدید نمود.

  
  

  بخش پایان نامه ها :
پایان 	این بخش وظیفه مجموعه سازي, گردآوري، سازماندهی و آماده سازي مجموعه مدارك غیر کتابی شامل 

نامه هاي تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه را به عهده دارد. کلیه پایان نامه ها پس از نمایه سازي و آماده سازي 



امه ها را فقط در داخل سالن مطالعه کتابخانه و دانشجویان می توانند پایان ن	در این بخش نگهداري می شوند.
  استفاده نمایند و خروج آنها از کتابخانه امکان پذیر نمی باشد.

	  
  :		بخش پایگاه عرضه اطالعات

رسانی، کتابخانه مرکزي نیز با فراهم نمودن امکانات سخت هاي نوین اطالعهمزمان با رشد تکنولوژي و فنآوري
یگاههاي اطالعاتی مورد نیاز مراجعین درصدد برطرف نمودن نیاز آنان برآمد و با ایجاد افزاري و عرضه بانکها و پا

  بخش پایگاه عرضه اطالعات سعی در برطرف نمودن این نیاز نمود.
دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت قرار داده شده است که اولویت استفاده از آنان در جستجوي  7در این بخش 

  لمی مورد اشتراك دانشگاه می باشد.منابع و پایگاههاي ع
شخصی خود استفاده نماید. این شناسه 	user name , password		براي استفاده از اینترنت هر فرد باید از

  کاربري و رمز عبور در بدو ورود به دانشجویان واگذار می گردد.
کن به عهده صاحب کدکاربري می مسئولیت هر گونه اختالل در شبکه و یا سوء استفاده و یا استفاده از فیلترش

  باشد و طبق مقررات برخورد خواهد شد .
اقدام به خرید منابع الکترونیک به صورت کنسرسیوم و مشترك براي  1386از آنجاییکه وزارت بهداشت از سال 

همه دانشگاهها نموده است کلیه مراجعان به می توانند با ورود به آدرس 
به پورتال منابع الکترونیکی پزشکی به صورت آنالین دسترسی داشته 		www.search.iknito.com	اینترنتی

  باشند.
  .		کلیه کاربران می توانند حتی از محیط خارج از دانشگاه به بانکهاي اطالعاتی دانشگاه دسترسی داشته باشند

	  
مناسبی جهت امور پژوهشی و امکان دسترسی 		Onlineدانشگاه با خریدبانکهاي معتبر اطالعاتی بصورت

آموزشی براي دانشجویان فراهم آورده است. یکی از مهمترین خدمات دانشگاه امکان دسترسی به کتابخانه ملی 
  .	دیجیتال پزشکی می باشد

  :و دسترسی به جدیدترین منابع علمی پزشکی دنیا	کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی 
دنیا شامل بانکهاي اطالعاتی، ژورنالهاي الکترونیکی، کتابهاي دسترسی به جدیدترین منابع علمی پزشکی 

الکترونیکی، کتب مرجع پزشکی، ژورنالهاي کلینیکس، سیستم هاي هوشمند تشخیص پزشکی،آموزش مداوم 
، بانک اطالعاتی تصاویر پزشکی، اطلسهاي پزشکی، مهارتها ورویه هاي پزشکی، پروتکل هاي )CME(پزشکی

  .یی از طریق کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی فراهم گردیده استپزشکی، اطالعات دارو
  سالن مطالعه

  می باشد .	صندلی 150با ظرفیت 			هم اکنون کتابخانه داراي سالن مطالعه
  روزهاي کاري: شنبه تا چهارشنبه
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