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 واحد اطالع رسانی: بخش امانت
پویایی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب، مداوم و روز آمد است. به عبارتی دیگر، هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه 

پذیری منابع( در جهت ارائه خدمات هی و دسترسآوری, سازماندهای کتابخانه )گزینش، فراهمشود. تمام فعالیتخدمات آن شناخته می
 .آیدهای کتابخانه به شمار میترین بخشو در حقیقت یکی از فعال امانت کنندگان کتابخانه است و بیشترین نمود آن در قسمتبه استفاده

 ۴۰۰۰ی با مجموعه ی بیش از بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه، با هدف جلب رضایت کاربران و ارائه خدمات امانت منابع چاپ
کتاب فارسی و انگلیسی، که عمدتا منابع تخصصی علمی می باشد در خدمت دانشجویان، اعضای هیات علمی وکارکنان می باشد. در 

 .های آموزشی و علمی نیز که مورد نیاز کاربران باشد امانت داده می شود CD این بخش عالوه برمنابع چاپی
 .در روزهای شنبه تا چهارشنبه آماده ارائه خدمت به کاربران می باشد ۱۵:۳۰صبح لغایت  ۷:۳۰از ساعتاین بخش به طور فعال، 

 :واحد فراهم آوری وپردازش منابع
 :واحد سفارشات

می … این بخش مسئول تهیه، خرید، سفارش، هدیه و مبادله مواد کتابخانه و سفارش کتاب جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان و
باشد. در این بخش ابتدا نسبت به تهیه کاتالوگهای مختلف موضوعی از ناشران معتبر ، همچنین تهیه فهرست ناشران و 

ب فارسی و التین از نمایندگان و کارگزاران ناشرین بین المللی، تهیه کتابشناسی ها، کتابفروشان،دریافت لیست موجودی اعم از کت
تماس با انجمنها و ناشران، از طریق اینترنت و غیره اقدام نموده و کلیه اطالعات جمع آوری شده سپس کتاب انتخاب و خریداری می 

 .شود
 :است مهمترین کارهایی که در این بخش انجام می گیرد به شرح زیر

   نیاز سنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و محققان 
 سفارش کتابهای انتخاب شده 
   نگهداری سوابق کتابهای سفارش شده یا دریافت شده 
   ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و ارسال به فهرست نویسی 
   م کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه حسابهای نهایی با آنهاانجا 
 کسب مجوز و اقدام برای پرداخت پیش فاکتورها 
 دریافت و بررسی کتابهای سفارش شده 
    پیگیری تاخیر در سفارشهای انجام شده 
  تهیه و تامین نرم افزارهای مورد نیاز مراجعان به کتابخانه 
   در نمایشگاههای کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستهای رسیدهشرکت 

 :واحد فهرست نویسی و رده بندی
کننده بتواند به آسانی کتاب مورد نیاز خود را بر  تهیه شناسنامه برای مجموعه منابع کتابخانه جهت برقراری نظم و ترتیبی که مراجعه

را فهرست نویسی می نامند. واحد فهرست نویسی و رده بندی با  در قفسه های کتابخانه بیابد اساس موضوع، عنوان، نویسنده و غیره
تکیه بر روش های استاندارد بین المللی سازماندهی منابع اطالعاتی را به منظور تسهیل دسترسی کاربران به این منابع را بر عهده 

جام میگیرد ومنابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی دارد. فهرست نویسی در کتابخانه مرکزی به صورت متمرکز ان
رده بندی می شوند. عملکرد تخصصی این بخش از طریق سازماندهی منابع به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد (NLM)آمریکا

شده پس از دریافت طبق  کتب خریداری در حداقل زمان و با آسان ترین روش به منبع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.
بخش ثبت می شوند. پس از ثبت در دفاتر ثبت اموال به بخش فهرست نویسی  فاکتورهای خرید در دفاتر ثبت اموال توسط مسئول

و در  NLM  استفاده در این کتابخانه که با فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی منابع انجام میگیرد. رده بندی مورد ارسال می گردد
 فهرست: ها در این بخش عبارتند از مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتاب می باشد. LC موارد خاص

های های موضوعی فارسی، توصیفگرهای فارسی، سرعنوانسرعنوان ،ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه پیوسته همگانی
 ی کنگره، فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفانموضوع

 :واحد آماده سازی
کلیّه ی اموری که بعد از فهرست نویسی و رده بندی کتاب و قبل از قرار دادن کتاب روی قفسه انجام می شود، آماده سازی نام دارد. 

ن، چسباندن برگه سررسید، تهیّه برچسب بارکد این امور عبارتند از: ثبت منابع اّطالعاتی، تهیّه برچسب عطف کتاب و چسباندن آ
 .)رمز میله( و چسباندن آن، مهر کردن، روکش کردن برچسب عطف و بارکد، و دیگر تمهیدات فیزیکی برای حفظ کتاب

تابخانه، فرآیندهای موجود در آماده سازی با شیوه فهرست نویسی، رده بندی، امانت، انواع منابع اّطالعاتی، کیفیّت و کمیّت خدمات ک
و نوع کتابخانه رابطه ی مستقیمی دارد. آماده سازی منابع اّطالعاتی برای نظام مند کردن گردش فعّالیّت های جاری صورت می 

 .گیرد
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