
 

 

 خدمات کتابخانه دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 

 تیریبخش مد

 یعلم اتیامانت، اعضاء ه زیبخش مرجع و م ،یکاربران از بخش خدمات فن ازیفهرست منابع مورد ن یآور جمع 

 آنها هیبه منظور ته دییانتخاب کتاب جهت تا تهیدانشکده و ارسال به کم انیدانشکده، دانشجو

 شده دیمنابع تائ دیبودجه مورد نظر به منظور خر نیو تام هیته یریگیپ 

 سفارش به ناشران مورد نظر ایمنابع مورد نظر و  دیو خر شگاهیبه نما رفتن 

 آنها دیو جد یعلم یازهاین یکنندگان کتابخانه و بررساز مراجعه یو نظرسنج یازسنجین 

 خود و کارکنان یجهت ارتقاء دانش تخصص یتخصص ینارهایدر دوره ها و سم شرکت 

 آنها ازیبه مراجعان و رفع ن ییپاسخگو 

 یاطالعات شرفتهیپ یهایو فناور یو اطالع رسان یکتابدار نینو یهاوهیش یریبر بکارگ نظارت 

 کدهبودجه دانش طیآنان با توجه به شرا یجهت مرتفع ساختن نسب تیریکتابخانه به مد یازهایکمبودها و ن انعکاس 

 و مقررات کتابخانه نیبر قوان نظارت 

 و  خوانی قفسه – یبردار اههیبر امور مخزن کتاب همانند س نظارت…. 

 و امکانات کتابخانه و رفع مشکالت آنها زاتیبر تجه نظارت 

 یخدمات فن بخش

 کاربران ازیفهرست منابع مورد ن یآور جمع 

 بودجه الزم نیانتخاب کتاب و منابع و تام تهیاعضاء کم دیفهرست منابع پس از تائ دیدر خر یهمکار 

 منابع دیو انتشارات مورد نظر جهت خر شگاهیبه نما رفتن 

 یها و مجالت چاپنامه انیو ورود اطالعات کتابها و پا یسیو فهرست نو ثبت 

 و  یعلم اتیبه اعضاء ه ی( و ارسال گزارش جهت اطالع رساننامهانیاب ، پااز منابع )کت یریگو گزارش یسازآماده

 انیدانشجو

 کتابخانه یاانهیرا ستمیدر س لیفارغ التحص انیحساب دانشجو هیو تسو دیاطالعات اعضاء جد ورود 

 وستهیو ناپ وستهیپ یاطالعات یهابانک قی( به مراجعان از طریخدمات )مشاوره اطالعات ارائه 

 تیسا یبر رو یریو قرارگ النینامه فارغ التحص انیپا دهیفهرست و چک یرسان بروز 

 یبه منظور ارتقاء سطح علم یآموزش یهادر کالس شرکت 

 

 



 امانت زیمرجع و م بخش

 قیو دق عیسر یآنها در جهت جستجو ییامانت و راهنما زیمراجعه کنندگان در م یتخصص یهابه پرسش ییپاسخگو 

 منابع

 کتابخانه . یاانهیرا ستمیس قیبه مراجعان از طر دیخدمات از جمله امانت، عودت و تمد ارائه 

 انیدانشجو ازیو مورد ن یدرخواست یهافهرست کتاب یانتخاب کتاب، جمع آور تهیعنوان عضو کم به 

 یرشته کتابدار یکارورز انیامانت به دانشجو زیمسائل مربوط به بخش و م آموزش. 

 اعالم آن به مسئول مربوطه. یتابخانه و در صورت خرابک زاتیتجه یبررس 

 ازیکتابخانه براساس ن یهاقسمت ریبه سا کمک. 

  

 نامه ها انیو پا اتینشر بخش

 بع به منا یآنها جهت دسترس ییو راهنما اتیو نشر نامهانیکنندگان در بخش پاو مراجعه انیبه دانشجو ییپاسخگو

 .ازشانیمورد ن

 فقط در داخل سالن کتابخانه به مراجعان اتیو نشر نامهانیقرار دادن پا اریاخت در 

 اتیها و مقاالت نشر نامهانیشده پا نییتع یهااز بخش یکپ گرفتن 

 یمتقاض انیاطالعات دانشجو افتیدر VPN یبا دانشگاه و انجام مراحل بعد یگذارجهت نام. 

 دانشکده ینامه / رساله ها انیراهنما و مشاور پا دیاسات لیمیبانک ا جادیا 

 و اعالم نمودن به مسئول مربوطه. یکتابخانه و در صورت خراب زاتیتجه یبررس 

 مشاور  دینامه/ رساله به اسات انیپا یحقوق معنو یو واگذار ینامه، تعهدنامه اجتناب از سرقت ادب بیتصو هیدییتا لیمیا

 و راهنما

 دانشکده ینامه ها انیدر پا یآت یپژوهش ها یبرا یشنهادیپ نیبانک عناو یرسان بروز 

 ازیکتابخانه براساس ن یهاقسمت ریبه سا کمک. 

  

 یپزشک یو اطالع رسان تیریکتابخانه دانشکده مد زاتیتجه

 ستمیس ۱۴کتابخانه : تیسا وتریکامپ ستمیس 

 ستمیس ۲مربوط به جستجو در نرم افزار کتابخانه :   وتریکامپ ستمیس 

 عدد  ۱۶مراجعه کنندگان :  یبرا وتریمخصوص کامپ یصندل 

 عدد ۱۶مراجعه کنندگان:  یبرا وتریکامپ زیم 
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