
 : های تابعه دانشگاه ی مختلف کتابخانهمعرفی بخش ها

 بخش مخزن و امانت

مهمترین وظيفه این بخش امانت . بخش امانت كتابخانه یکی از فعال ترین بخش های كتابخانه به شمار می آید       

 پزشکی و گروه های وابسته غير پزشکی و  موضوعی كتبی كتاب های این بخش در دو قسمت مجزا. استتب دادن ك

و سایر منابع  National Library Medicine ( NLM)بر اساسكتب پزشکی و علوم وابسته  .رده بندی شده اند

رده بندی شده   Library of Congress Classification( LC)براساس سيستم رده بندی كتابخانه كنگره امریکا 

 .مقاطع مختلف تحصيلی، اساتيد و پژوهشگران می باشداند كه جوابگوی نيازهای دانشجویان در 

برای اعضای محترم هيات علمی،  فقط قوانين داخلی كتابخانه بوده وطبق آیين نامه و  ها عضویت در كتابخانه

  .امکانپذیرمی باشد دانشگاه علوم پزشکی اروميه دانشجویان و كارمندان 

تحت وب آذرسا اطالعات اعضا توسط كارشناس مدیریت اطالع رسانی پس از نصب و راه اندازی نرم افزار یکپارچه و 

و تامين منابع علمی بصورت یکجا از آموزش دانشگاه دریافت و پس از تهيه پروفایل مربوطه به نرم افزار جامع كتابخانه 

رف با این روش در وقت و ص. وارد می شود و نياز به مراجعه حضوری و تک تک اعضا جهت عضویت نمی باشد

 .نيروی اعضا و كتابداران واحدهای تابعه صرفه جویی بعمل می آید

به آدرس كتابخانه دانشگاه  سایتآیين نامه كتابخانه ذكر شده و فایل آن در  نحوه و شرایط امانت گرفتن كتاب در

centlib.umsu.ac.ir قابل دسترسی می باشد . 

پوشش زمانی كتاب های موجود در این بخش . انگليسی است كتاب های موجود در این بخش به دو زبان فارسی و 

به مدت  غالبا آخرین ویرایش های اخير عناوین را شامل می گردد و كه در صورت نياز در اختيار كاربران قرار می گيرد

 .روز به امانت ببرند 51

 .دسترسی به منابع موجود در این بخش به صورت سيستم قفسه باز می باشد

 



 ت های این بخش شاملاهم فعالی

 ها و همچنين كتب برگشتی فایل و چک نمودن كتب موجود در قفسه.5

 نظارت، كنترل بر منابع و وجين آن ها. 2

 بررسی و ارزیابی منابع جهت تکميل و روزآمدسازی مجموعه كتابخانه. 3

 قودیقفسه خوانی و برطرف نمودن اشکاالت موجود در كتاب ها و مشخص نمودن كتاب های مف.3

 پاسخگویی و راهنمایی كليه كاربران جهت استفاده از منابع كتابخانه.4

 جستجو و بازیابی كامل اطالعات در موجودی كتابخانه از طریق نرم افزار كتابخانه.1

 بازیابی كتاب ها از مخزن كتاب در صورت در خواست كاربران. 6

  ، نشریات و پایان نامهمرجع  کتببخش 

 رفرنس و مرجعع پزشعکی ، علعوم پایعه پزشعکی،      كتابخانه  از طریق فراهم آوردن مجموعه غنی از كتباین بخش از     

، نشریات انگليسی و فارسی و پایان نامه ها خدمات خود را بعه  دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری مامایی، پيراپزشکی  

ی مستمر كتابخانعه را كعه در ارتبعاس مسعتقيم بعا      خدمات این بخش سهم عمده ای از فعاليت ها. كاربران ارائه می نماید

 .كاربران می باشد، به خود اختصاص داده است

در این بخش عالوه بر كتب و نشریات، مجموعه ای از راهنماها، كتابشناسعی هعا، سعالنامه هعا، فرهنع  هعا، دائعره              

بع موجود در این بخش بعه صعورت سيسعتم    دسترسی به منا .المعارف ها، دستورنامه ها و درسنامه ها نگهداری می شود

 . قفسه باز می باشد

واحدنشععریات پاسععخگویی بععه پرسععش هععای كععاربران، آمععوزش و راهنمععایی آنععان در جهععت       فعاليععت اصععلی     

تهيعه فتعوكپی از مقعاالت درخواسعتی دانعش      ،   ایعن بخعش كتابخانعه    نشعریات فارسعی و التعين    جستجو و اسعتفاده از  



 موضععوعات ، مقععاالت و م الععب مععورد نيععاز كععاربران ازطریععق سيسععتم كتابخانععه و اینترنععت   جسععتجوی و  پژوهععان 

 .ميباشد

بعود و از سعال   م شده اهدانشگاه فر های ميالدی فایلهای مربوس به نشریات التين موجود در كتابخانه 2002سال  درالبته 

شگاه بصورت الکترونيکی از شركت حنان ميالدی تاكنون نشریات چاپی التين درخواستی اعضای هيات علمی دان 2050

، لينعک  digligb@umsu.ac.ir بعه آدرس   دانشعگاه كتابخانعه دیجيتعال   خریداری و بصورت آفالین از طریق سعایت  

 .در اختيار كاربران عزیز قرار می گيرد نشریات و کتب التین اشتراکی

كعاربران بعا حضعور در ایعن بخعش      . گيعرد در این بخعش پایعان نامعه هعای نمایعه شعده در اختيعار كعاربران قعرار معی           

ضمن بهره منعدی از اطالععات و راهنمعایی كارشعناس مربوطعه، پایعان نامعه معورد نظعر خعود را دریافعت نمعوده و در             

هرگونععه و  بععر اسععاس قععوانين جععاری كتابخانععه خععارن نمععودن پایععان نامععه از ایععن بخععش. محععل م العععه مععی نماینععد

 . اكيدا ممنوع می باشد استفاده و كپی برداری از این منابع

و تحصععيالت  یتخصصعع ،عمععومیه منععابع مختلععف در زمينععه هععای پزشععکی گاهععای دانشعع در حععال حاضععر كتابخانععه

پرسععتاری ، مشععاوره در مامععایی، بيوشععيمی بععالينی ، اپيععدميولو ی ،  دندانپزشععکی، داروسععازی، تکميلععی رشععته هععای 

 .پژوهشگران محترم فراهم نموده استرا جهت استفاده ، ارگونومی و حشره شناسی پزشکی

 فرآيند تأمين منابع و گسترش کتاب

 معرفي منابع انتخاب کتاب

 ارسال کاتالوگ کتاب ناشران به گروه هاي آموزشي، دانشکده ها و دانشجويان.  1 

  نیازسنجي از دانشجويان و مراجعین به کتابخانه در طول سال توسط کتابداران. 2 

 گردآوري لیست هاي انتخابي گروه هاي مختلف آموزشي .3

 بررسي و تأئید لیست هاي گردآوري شده در کمیته تامین منابع بر اساس اولويت و بودجه تخصیصي. 4

 خريد لیست هاي تائید شده از نمايشگاه هاي معتبر بین المللي، تخصصي و موردي ناشران. 5

 کنترل کتب خريداري شده با فاکتورها و تقسیم بندي کتب و ارسال آنها به کتابخانه هاي درخواست کننده .6



آماده  ساير امورو بارکد  عطف، وصدور برچسب  ارسال کتابهاي خريداري شده به بخش فهرستنويسي جهت انجام فهرست، . 7

 سازي کتاب

 بخش اینترنت 

فراهم شعده دانشعگاه و    بانک های اطالعاتی  یتمام ، به اینترنت و  موجوداز طریق پایانه های  كليه كاربراندر این بخش 

نعرم افزارهعای    و سيستم رایانه ای این بخش با فراهم آوری . دسترسی دارندوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

همچنعين  . ا برای كاربران مهيا می سازدكاربردی گوناگون امکان دسترسی آسان و فردی به سایت های علمی و پزشکی ر

بعرای  ( Wireless)بر اساس شعبکه بعی سعيم    و تلفن های همراه   شخصیاینترنت توسط رایانه های امکان استفاده از 

پزشعکی  در موضعوعات مختلعف   (E_Book)همچنين مجموعه متنوعی از كتابهعای الکترونيعک   . كاربران مهيا می باشد

 .گردآوری شده است

 فعالیت های این بخش شاملاهم 

 جهت استفاده از نرم افزار های كتابخانه ای در یافتن منابع مورد نياز راهنمایی و آموزش كاربران 

 

 آموزش جستجو و بازیابی در پایگاه های اطالعاتی، منابع دیجيتال شامل كتاب، مجله، پایان نامه و نرم افزارها 

 

 انواع منابع دیجيتال بررسی و اطالع رسانی در مورد دسترسی به 

 

 رائه خدمات تحویل مدرک از طریق پست الکترونيک، پرینت، اسکن، ارائه فایل الکترونيک روی محمل هعای  ا

 (DVDو,CD Felash memory)اطالعاتی

 

 مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه افزار کتابخانه نرم

که تحت وب بوده و کلیه است   " ساآذر"های دانشگاه ، نرم افزار نرم افزار یکپارچه کتابخانه دیجیتال در کلیه کتابخانه 

 .دانشگاه را مدیریت میکند تابعهاطالعات و منابع کتابخانه های 



 .امکان پذیر می باشد http://lib.umsu.ac.irجستجو و بازیابی اطالعات منابع از طریق لینک 

دانشگاه است  مدیریت اطالع رسانی و تامین منابع، که از اهداف اصلی افزاری میتوان به اهداف ذیل نرمین نبا وجود چ

 .نائل آمد

سی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرحهای ربر -۱

 تحقیقاتی مرتبط، به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه های دانشگاه و مراکز درمانی

آموزشی تابعه  -و اطالع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای -۲

 دانشگاه

با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه ( کتابداران دانشگاه)آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار  -۳

 سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه

 ن مجالت التین گروههای آموزشی دانشگاهاصالح و بهینه سازی مجموعه عناوی -۴

 ی دانشگاههاتابهای موجود در کتابخانهک نمودن بروز و وجین دوره ای -5

 منابع از دانشجویان و دستیاران علمی، هیئت محترم اعضاء  بهینه استفاده برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور -6

 دیجیتال کتابخانه در موجود اطالعاتی

 ات امانت بین کتابخانه ایخدم طریق از کاربران نیاز مورد منابع تامین منظور به گسترش ارتباط بین دانشگاهی -7

 یپیراپزشک و پزشکی های حوزه در جدید گسترش کمی و کیفی پایگاه های الکترونیکی -8

http://lib.umsu.ac.ir/


به نیازهای فردای کاربران بنا  آذرخش پایه و اساس ارائه خدمات را با توجهافزار کتابخانه دیجیتال شرکت پارسنرم

ها راهای قدرتمند و جامع برای جامعه استفاده کننده و هدایت آنها به سوی شاهاست و ارائه دهنده خدمات کتابخانهگذارده

ها به منظور انتقال اطالعات در اسرع وقت و بهترین شیوه برداری مناسب از تکنولوژیهای اطالعاتی و بهرهو دروازه

 .ی به اطالعات استدسترس

های گردآوری، سازماندهی،  های گوناگون در حوزه با پوشش خدمات و سرویس« ساآذر»سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال 

رسانی و پژوهشی،  ها، مراکز اطالع رسانی و پژوهشی به عنوان یک راهکار جامع تحت وب قابل استفاده برای کتابخانه اطالع

های  های فیزیکی را نیز در کنار خدمات و سرویس این سیستم فرایندهای مدیریتی کتابخانه. اسنادی و آرشیوی است

به عبارت دیگر پوشش خدمات . گیرد برداری قرار می کتابخانه دیجیتال پوشش داده و بصورت یکپارچه مورد بهره

 .ده استالکترونیک و دیجیتال یک کتابخانه تنها از طریق یک سیستم جامع و یکپارچه فراهم ش

 (آذرسا)کارکرد و روش کار نرم افزار کتابخانه مرکزی 

  جستجو و بازیابی اطالعات

در این سیستم با . پذیری اطالعات در کتابخانه دیجیتال به عنوان یکی از اهداف برجسته مطرح است افزایش میزان دسترس

 .شود نیازهای کاربران در سطوح مختلف پاسخ داده میهای متفاوت برای بازیابی و ارائه اطالعات سیستم به  بینی روش پیش

های جستجوی فراگیر، فراداده، تمام متن، درختواره موضوعی، منابع  این بخش شامل دستیابی به نتایج و اطالعات از درگاه

یج امکان جستجوی چند فیلدی، پیشرفته، مرور و همچنین پاالیش و ترکیب نتا. باشد می Z39.50دیجیتال و پروتکل 

 .جستجوها و ذخیره و بازیابی جستجوهای قبلی نیز وجود دارد



 

  ساند نمونه از انواع جستجو در نرم افزار آذرچ

 جستجوی اطالعات كتابشناختی

در جستجوی مدارک . شود های مربوطه انجام می ها از طریق جستجو در پایگاه رده  مستندها و بازیابی اطالعات مدارک، 

توان فایل  می  که مدرک مورد جستجو دارای فایل پیوست باشد، در صورتی. امه نیز استفاده نمودتوان از اصطالحن می

 .پیوست را نیز بازیابی و ذخیره نمود

 جستجوی تمام متن

. باشد سازی شده می جستجوی تمام متن، درگاهی به منظور دستیابی اطالعات از طریق جستجوی مستقیم در متن منابع آماده

با نمایش متن بازیابی شده امکان مشاهده . ان محدود نمودن جستجو به بخش خاصی از متن نیز وجود داردهمچنین امک

 .اطالعات کتابشناختی منبع نیز وجود دارد

 جستجوی منابع دیجيتال

ای و آرشیوی براساس  درگاهی جهت بازیابی انواع منابع دیجیتالی از طریق جستجو در محتوای فایل مواد کتابخانه

 .باشد طالعات مشخصی از آنها میا


