کتابخانه دانشکذه دنذانپزشکی
کتبثخبًَ گٌجیٌَ ای اطت فزٌُگی کَ در آى هجوْػَ ُبیی
اس اطالػبت ّ داًغ ثؼزی گزد آهذٍ اطت  .ثٌبثزایي
کتبثخبًَ در ُز طبسهبى ّ ًِبدی ثَ ّیژٍ هزاکش تحقیقبتی ّ
داًؼگبُی ثَ هٌشلَ قلت آى طبسهبى هحظْة هیؼْد .
کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم واقع در مجتمع آموزشی بانگنجاب با حدود
 1500متر مربع زیر بنای ساختمانی مشتمل بر واحدهای
مخزن کتب فارسی و التین  ،سالن کتب مرجع  ،سالن
نشریات خارجی و داخلی  ،قسمت اطالع رسانی  ،سمعی
و بصری  ،خدمات فنی و چاپ و تکثیر می باشد ّ سیز
ًظز هؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری داًؼگبٍ کَ خزیذ ّ جوغ
آّری کلیَ هٌبثغ هْرد ًیبس هزاجؼبى ثَ ایي ّاحذ را پیؼٌِبد
هیٌوبیذ ّ ثَ تٌبطت ًیبس در کتبثخبًَ هزکشی ّ دیگز
کتبثخبًَ ُبی داًؼگبٍ در اختیبر هزاجؼیي قزار هی دُذ .
وظایف و اختیارات کتابخانه دانشکذه:
اماوت ي سرييس دَي مىاتع تا استفادٌ از ورم افسار جامع
کتاتخاوٍ (پارس آررخص) ي تر اساس آييه وامٍ اماوت داوطگاٌ
تٍ طًر مستمر تا استفادٌ از رمس عثًر ضخصي
راَىمايي ي َمکاري ي َمگامي در اوتخاب مىاتع
مًرد وياز جامعٍ استفادٌ کىىذٌ کتاتخاوٍ تا استفادٌ
از وياز داوطجًيان ،اساتيذ ،گريٌ َاي آمًزضي ي...
آمادٌ سازي مىاتع
سرييس دَي ي راَىمايي ي پاسخگًيي تٍ
مراجعيه جُت استفادٌ صحيح از مىاتع
قراردادن ي اوتقال مىاتع(کتاب ،CD ،مجالت ،پايان
وامٍ ي )...تراساس ضمارٌ ردٌ تىذي در قفسٍ َاي
مرتًطٍ در طًل ساعات کاري

Reference division
بخش مرجع
ثبیذ داًظت کَ کتبة هزجغ ثَ کتبثی گفتَ هی ػْد کَ ًیبس ثَ
هطبلؼَ کبهل آى ًیظتُ .یچ گبٍ ًجبیذ ثَ کتت هزجغ یب رفزًض ثی
تْجَ ثْد .چْى حجن ػظیوی اس اطالػبت هِن در ایي کتت ًِفتَ
اطت .کتبثِبی هزجغ ػبهل دیکؼٌزی ُب ،دایزٍ الوؼبرف ُب،
اطلظِب ،رفزًظِب ،پبیبى ًبهَ ُب ّ طزحِبی تحقیقبتی هی ثبػٌذ.
یک اصل هِن در اطتفبدٍ اس هٌبثغ هزجغ ایي اطت کَ ُیچ کتبة
هزجؼی اس کتبثخبًَ ثیزّى ًخْاُذ رفت.
دانشکذه دنذانپزشکی
کتابخانه دانشکذه
بخشهای مختلف کتابخانه :
بخش امانت Loan Division
پْیبیی ُز کتبثخبًَ هظتلشم ارائَ خذهبت هٌبطت ،هذاّم ّ رّسآهذ اطت .ثَ ػجبرتی
دیگزُْیت ُز کتبثخبًَ ًشد کبرثزاى ثب ارائَ خذهبت آى ػٌبختَ هی ػْد .توبم فؼبلیت
ُبی کتبثخبًَ (گشیٌغ ،فزاُن آّری ،طبسهبًذُی ّ دطتزص پذیزکزدى هٌبثغ) در جِت
ارائَ خذهبت ثَ اطتفبدٍ کٌٌذگبى اطت ّ ثیؼتزیي ًوْد آى در قظوت اهبًت هی ثبػذ.
ي مرجع است .اکثر کتاتُا ي مًجًد در
مُمترين يظيفٍ اين تخص ،اماوت دادن کتاتُا ي غ ر
تخص اماوت ،جسء مىاتع تخصصي تٍ ضمار مي آيوذ کٍ در دي دستٍ اصلي  :کتاتُا ي فارسي
ي جًاتگًي نيازَا ي تحقيقاتي َمٍ داوطجًيان
ي کتاتُاي التين ردٌ تىذي ضذٌ اوذ ي تقر تا
مي تاضذ.
اين تخص ضامل دي مخسن مي تاضذ  :مخسن کتة فارسي ي مخسن کتة التين کٍ َمٍ ريزٌ
تٍ جس ريزَاي تعطيل در دي شيفت تعذ از ظُر تٍ داوطجً يان ،اساتيد ،کارمىذان ي مراجعين
ي.
خارج از داوطگاٌ خذمات رساني مي وما د

بخش سفارشات Orders Division
ی ّ طفبرع اًْاع هٌبثغ ّ هْاد اطالػبتی
ایى ثخغ هظئْلیت تَ ٍ
هْرد ىیاس کتبثخبًَ هزکشی را ثَ ػِذٍ دارد  .هحْر اًتخبة هٌبثغ
ثزای کتبثخبًَ هزکشی ىیاسُبی ثبلفؼل ّ ثبلقٍْ اطبتید ،داًؼجْیاى
ّ داًغ پژُّبى داًؼگبٍ م ی ثبػذ  .اس جولَ فؼبلیت ُبی هظتوز
ایى ثخغ ،کٌتزل ّ رّسآهذ ًگِذاػتي هْجْدی هٌبثغ کتبثخبًَ،
ی ّ طفبرع کتت فبرصی ّ التیى ، E-book،دریافت هٌبثغ
تَ ٍ
اُذایی ّ رایگبى م ی ثبػذ.
بخش نشریات Periodicals Division
ایي ثخغ ػبهل دّ ثخغ ًؼزیبت فبرطی ّ التیي اطت کَ سهیٌَ
هْضْػی آًِب ػلْم پشػکی هی ثبػذ .اطتفبدٍ اس هجالت فقط در
داخل کتبثخبًَ اهکبى پذیز ثْدٍ ّ در صْرت ًیبس ثَ هقبلَ ای اس
هجالت هْجْد ،اهکبى کپی گزفتي در داخل کتبثخبًَ ّجْد دارد.
داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ایالم ثزای طِْلت دطتیبثی کبرثزاى ثَ
هقبالت فبرطی پشػکی پبیگبٍ اطالػبتی ثبًک ًؼزیبت پشػکی
کؼْر را خزیذاری کزدٍ اطت ّ کبرثزاى هی تْاًٌذ تب 10000
هقبلَ را داًلْد کٌٌذ .اطتفبدٍ اس پبیگبٍ فقط در هحیط داًؼگبٍ اهکبى
پذیز هی ثبػذ .آدرص پبیگبٍ  www.magiran.com :هی ثبػذ.

