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شامل مجموعه جامعی از مواد و منابع در زمینهه   کتابخانه مرکزی
به عنوان قلب کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی  علوم پزشکی،

وظیفه هماهنگی و رسیدگی به کلیهه امهور کتابخانهه ههای ز هر      
 :  مجموعه خود را به عهده دارد

 
 

 
در حها  حارهر در    کتابخانه مرکزی دانشگاه علهوم پزشهکی قه    

متهر مربهع در مجتمهع دانشهگاهی علهوم       300 بنا ی به مسهاح  
مهواد    دارای مجموعه جامعی از ا ن کتابخانه .پزشکی واقع اس 

نسهخه    7488عنهوان     2477 و منابع در علوم پزشهکی شهامل  
نسخه  157 کتاب التین، نسخه  970عنوان   736 ،کتاب فارسی

پا ان نامه و سهانن انکترونیهآ  ن نیهز متبهل بهه بانهآ ههای        
دستگاه کامپیوتر و  آ عدد پروژکتور مهی   36 اطالعاتی و دارای

 .کنندگان اس باشد که  ماده ارائه خدمات به مراجعه 
تمام سعی پرسنل کتابخانه در ارائه خدمات بهتر بهه شهما خواههد    
بود؛ پیشنهادات و انتقادات سازنده شهما مها را در بهدهود خهدمات     

  اری خواهد نمود.
 

 

 بخش امانت : 

تر ن بخشها به شهمار   بخش امان  کتابخانه مرکزی  کی از فعا 
کتابههای يیهر      د. مهمتر ن وظیفه ا هن بخهش امانه  دادن    می

مرجع اس . کتابهای ا ن بخهش در دو قسهم  مجهزا  کتابههای     
 اند. بندی شده فارسی ،کتابهای التین  رده

  
 امانت دهی 

  
و انتخاب کتب مورد نیهاز خهود     کاربران کتابخانه پس از جستجو

 توانند جه  امان   ن را به بخش امان  ارا ه نما ند. می

 
 

 تمديد کتاب

 
ن با توجه به تار خ بازگشه ، مظظفنهد کتهاب را در    امان  گیرندگا

موعد مقرر، عودت  ا تمد د نما ند و در صهورت نیهاز بهه تمد هد     
مجدد، کتابدار بخش امان  پهس از کنتهر  کتهاب از جهه  رزرو     

نامه تمد د  ها   ندودن کتاب مورد نظر، مدت امان  را مطابق  ئین 
بهه متقارهی رزرو،    نما د و در صورت رزرو بودن، کتابدار رزرو می

گیرنده موظه  اسه  در    نما د و امان  برگش  کتاب را اعالم می
تار خ اعالم شده کتاب را تحو ل دهد در يیر ا ن صورمطابق بها  

 .نامه کتابخانه مشمو  جر مه خواهد شد  ئین

 

  
 رزرو کتاب

 
در صورتی که تمامی نسخ  آ کتاب امان  داده شهده و مراجعهه   

باشد، کتابدار بخش  به استفاده از همین کتاب کننده د گری ما ل 
تواند کتاب مورد نظر را برای فرد مذکور رزرو نما هد در   امان  می

نامهه کتابخانهه،    صورت عدم مراجعه فرد رزروکننده مطابق با  ئین
 کتاب رزرو شده به مخزن برگش  داده خواهد شد.

 
 



 

  
 مطالعه در محل

 
کتهاب را در سهانن مطانعهه     در صورتی که کاربران ما هل باشهند  

ساع  جهه  مطانعهه    24کتابخانه مطانعه نما ند، کتاب به مدت 
در کتابخانه امان  داده مهی شهود و فهرد نمهی توانهد کتهاب را از       

 کتابخانه خارج نما د.
  
  

 تسويه حساب با کتابخانه

کلیه کاربران در پا ان دوره تحبیلی خود ملزم به تسو ه حسهاب  
باشند. بد ن منظور کاربر، برگه تسهو ه حسهاب را   با کتابخانه می 

به بخش امان  تحو هل داده و عوهو   او باطهل شهده و برگهه      
تسو ه حساب با پرداخ  جر مه  در صورت داشتن جر مه  توسط 

شود. اگر کاربر، کتاب امانتی خهود   مسئو  بخش امواء و مهر می
ا را عودت نهداده و  ها مفقهود نمهوده، مظظه  اسه   ن کتهاب ر       

خر داری و جا گز ن نما د و در صورت نا اب بودن کتاب، بنا بهر  
نظر مسئو  بخش امان  با د  کی از کتب مورد نیهاز و پرکهاربرد   
دانشجو ان را خر هداری کهرده و بهه جهای کتهاب مفقهودی بهه        

توانهد بها پرداخه      کتابخانه تحو ل دهد. فقط در ا ن صورت مهی 
 .جر مه با کتابخانه تسو ه حساب نما د

 
 
 
 
 
 

 
 

 بخش فهرست نويسی : 
 

ملکرد فهرستنو سی بر مجموعه قواعدی متکی اس  که کتابخانه 
های جهان با تفاوت جزئی نسد  به ه ، از  ن پیروی می کننهد.  
روابط بخش فهرستنو سی و رده بندی به منظهور همهاهنگی بها    

 سا ر کتابخانه ها به شرح ز ر اس :

 

 وظايف مربوط به فهرستنويسی:

فهرستنو سی کتب فارسی و التهین برجسهته تهر ن و تخببهی     
تر ن وظیفه ا ن بخش می باشد که به اختبار به اه  وظا    ن 
اشاره می شود: تدو ن خهط مشهی و دسهتورانعملهای الزم بهرای     
فهرستنو سی و رده بندی و  مهاده سهازی کتابهها، فهرستنو سهی     

ندهی امهور  توصیفی و تحلیلی و وظیفه بررسهی، کنتهر  و سهازما   
 مربوط به فهرستنو سی.

  
 وظايف مربوط به آماده سازی:

بخشی از فعانیتهای جندی و نیمه حرفه ای بخهش فهرستنو سهی   
مربوط به روند تدارک کتب  ا  ماده سازی می باشد که به اختبار 
به شرح وظا    ن اشاره می شود: چسداندن جیهب کتهاب، مههر    

 عط  کتاب زدن، چسداندن نشانه راهنما بر روی
 
 
 
 
 

 
 

 بخش مرجع، نشريات و پايان نامه ها
 

منابع ا ن بخش شهامل کتهب مرجهع التهین و فارسهی در حهوزه       
پزشکی و متفرقه از قدیهل فرهنهه هها،واژه نامهه ،اطلهس ههای       
پزشکی ،دا ره انمعارف ها،يیره و همچنهین مجمهوپ پا هان نامهه     

که امان  هامی باشد. ا ن بخش شامل منابع ارزشمندی می باشد 
داده نمی شود و فقط مخبوص اسهتفاده در همهین بخهش مهی     
باشد اما بعوی از کتب با نظر مسو  بخش مرجع برای کپهی  ها   

 استفاده به مدت  آ شب امکان پذ ر می باشد.

 
 

 شرح وظايف اين بخش
 

  موزش و راهنما ی مراجعین در شیوه جستجو و استفاده از منابع
 اطالعات مجالت فارسی و التینفهرس  نو سی و ورود 

 ورود اطالعات پا ان نامه و تهیه چکیده پا ان نامه ها
     مرجع  رف خوانی مجالت و کتب

 
 
 

 و بخش اطالع رسانی.
 
 
 


