معرفی بخش های مختلف کتابخانه های تابعه دانشگاه :
بخش سفارشات کتابخانه
اين بخش يکي از قسمتهاي اساسي کتابخانه محسوب مي شود که در آن سفارشات کتابهاي مورد نظر گروههاي آموزشي و اعضاي
هیأت علمي و دانشجويان با توجه به بودجه هاي تخصیص داده شده از طرف معاونت پژوهشي و نظر کارشناسان کتابداري و
کمیته خريد کتاب تهیه مي شود.
وظایف بخش سفارشات

 .1خريد
 .2مبادله و اهداء
 .3همکاري با بخشهاي ديگر
فرآيند تأمين منابع و گسترش کتاب
معرفي منابع انتخاب کتاب
 . 1ارسال کاتالوگ کتاب ناشران به گروه هاي آموزشي ،دانشکده ها و دانشجويان
 .2گردآوري لیست هاي انتخابي گروه هاي مختلف آموزشي
 .3بررسي و تأئید لیست هاي گردآوري شده در کمیته تامین منابع بر اساس اولويت و بودجه تخصیصي
 .4خريد لیست هاي تائید شده از نمايشگاه هاي معتبر بین المللي ،تخصصي و موردي ناشران
 -5کنترل کتب خريداري شده با فاکتورها و تقسیم بندي کتب و ارسال آنها به کتابخانه هاي درخواست کننده
 .6ارسال کتابهاي خريداري شده به بخش فهرستنويسي جهت انجام فهرست ،عطف ،برچسب و ديگر کارهاي آماده سازي
کتاب

بخش کتب مرجع  ،نشریات و پایان نامه
این بخش از کتابخانه از طریق فراهم آوردن مجموعه غنی از کتب رفرنس و مرجع زشکع ی ع عمعوا زایعه زشکع یع
دندانپشک ی ع داروسازی ع زرستاری ماماییع زیرازشک ی ع نشریات انگمیسی و فارسی و زایان نامه ها خدمات خود را بعه

کاربران ارائه می نماید .خدمات این بخش سهم عمده ای از فعالیت های مستمر کتابخانعه را کعه در اراطعاس مسعتبیم بعا
کاربران می باکدع به خود اختصاص داده است.
در این بخش عالوه بر کتب و نشریاتع مجموعه ای از راهنماهاع کتابشناسعی هعاع سعالنامه هعاع فرهنع

هعاع دائعره

المعارف هاع دستورنامه ها و درسنامه ها نگهداری می کود .دسترسی به مناب موجود در این بخش بعه وعورت سیسعتم
قفسه باز می باکد.
فعالیععت اوععمی واحدنشععریات زاسععخگویی بععه زرسععش هععای کععاربرانع آمععوزی و راهنمععایی آنععان در جهععت
جستجو و اسعتفاده از نشعریات فارسعی و یاعین ایعن بخعش کتابخانعه ع اهیعه فتعوکپی از مبعایت درخواسعتی دانعش
زژوهععان و جسععتجوی موعععوعات ع مبععایت و موالععب مععورد نیععاز کععاربران ازطریععق سیسععتم کتابخانععه و اینترنععت
میطاکد.
الطته در سال  9002میالدی فایمهای مربوس به نشریات یاین موجود در کتابخانه های دانشگاه فراهم کده بعود و از سعال
 9000میالدی ااکنون نشریات چازی یاین درخواستی اعضای هیات عممی دانشگاه بصورت ال ترونی ی از کرکت حنان
خریداری و بصورت آفالین از طریق سایت دانشگاه در اختیار کاربران عشیش قرار می گیرد.
در این بخعش زایعان نامعه هعای نمایعه کعده در اختیعار کعاربران قعرار معی گیعرد .کعاربران بعا حضعور در ایعن بخعش
عمن بهره منعدی از اطال ععات و راهنمعایی کارکعناب مربوطعهع زایعان نامعه معورد ناعر خعود را دریافعت نمعوده و در
محععم موالعععه مععی نماینععد .بععر اسععاب قععوانین جععاری کتابخانععه خععارن نمععودن زایععان نامععه از ایععن بخععش و هرگونععه
استفاده و کپی برداری از این مناب اکیدا ممنوع می باکد.
در حععال حاعععر کتابخانععه هععای دانش عگاه منععاب مختم ع

در زمینععه هععای زشک ع ی عمععومیع اخصص عی و احصععیالت

ا میمععی رکععته هععای دندانپشک ع یع داروسععازیع زرسععتاری ع مشععاوره در مامععاییع بیوکععیمی بععالینی ع ازیععدمیولو ی ع
ارگونومی و حشره کناسی زشک یع را جهت استفاده زژوهشگران محترا فراهم نموده است.

بخش مخزن و امانت
بخش امانت کتابخانه ی ی از فعال ارین بخش های کتابخانه به کمار می آید .مهمترین وظیفه این بخش امانت
دادن کتب است .کتاب های این بخش در دو قسمت مجشای موعوعی کتب غیر زشک ی و زشک ی و گروه های وابسته
رده بندی کده اند .کتب زشک ی و عموا وابسته بر اساب( National Library Medicine )NLMو سایر مناب
براساب سیستم رده بندی کتابخانه کنگره امری ا ( Library of Congress Classification )LCرده بندی کده
اند که جوابگوی نیازهای دانشجویان در مباط مختم

احصیمیع اسااید و زژوهشگران می باکد.

عضویت در کتابخانه ها ططق آیین نامه و قوانین داخمی کتابخانه بوده و فبط برای اعضای محترا هیات عممیع
دانشجویان و کارمندان دانشگاه عموا زشک ی ارومیه ام انپذیرمی باکد.
زس از نصب و راه اندازی نرا افشار ی پارچه و احت وب آذرسا اطالعات اعضا اوسط کارکناب مدیریت اطالع رسانی
و اامین مناب عممی بصورت ی جا از آموزی دانشگاه دریافت و زس از اهیه زروفایم مربوطه به نرا افشار جام کتابخانه
وارد می کود و نیاز به مراجعه حضوری و اک اک اعضا جهت عضویت نمی باکد .با این روی در وقت و ورف
نیروی اعضا و کتابداران واحدهای اابعه ورفه جویی بعمم می آید.
نحوه و کرایط امانت گرفتن کتاب در آیین نامه کتابخانه ذکر کده و فایم آن در زوراال کتابخانه دانشگاه قابم دسترسی
می باکد.
کتاب های موجود در این بخش به دو زبان فارسی و انگمیسی است  .زوکش زمانی کتاب های موجود در این بخش
غالطا آخرین ویرایش های اخیر عناوین را کامم می گردد و که در وورت نیاز در اختیار کاربران قرار می گیرد به مدت
 01روز به امانت بطرند.
دسترسی به مناب موجود در این بخش به وورت سیستم قفسه باز می باکد.
اهم فعالیت های این بخش شامل
.0فایم و چک نمودن کتب موجود در قفسهها و همچنین کتب برگشتی

 .9ناارتع کنترل بر مناب و وجین آن ها
 .3بررسی و ارزیابی مناب جهت ا میم و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه
.3قفسه خوانی و برطرف نمودن اک ایت موجود در کتاب ها و مشخص نمودن کتاب های مفبودی
.4زاسخگویی و راهنمایی کمیه کاربران جهت استفاده از مناب کتابخانه
.1جستجو و بازیابی کامم اطالعات در موجودی کتابخانه از طریق نرا افشار کتابخانه
 .6بازیابی کتاب ها از مخشن کتاب در وورت در خواست کاربران
بخش خدمات فنی
ی ی از مهمترین اهداف کتابخانه های دانشگاه عموا زشک ی ارومیه ع بعرآوردن نیازهعای آموزکعی و زژوهشعی کعاربران
است .با اوجه به گستری دانش و اطالعات در قالب های گوناگونع عرورت سعازماندهی دانعش و منعاب اطالععاای از
مهمترین فعالیت های هر کتابخانه به کمار می رود.
اومی ارین کارکرد این بخش سازماندهی و آماده سازی مناب اطالععاای از طریعق فهرسعت نویسعی و رده بنعدی بعرای
دسترسی سری کاربران به مناب می باکد.
این واحد با ا یه بر روی های استاندارد بین المممی سازماندهی مناب اطالعاای را به مناور اسهیم دسترسی کاربران بعه
این مناب را بر عهده دارد .مناب زشک ی و عموا وابسته بر اساب نااا رده بندی کتابخانه ممی زشک ی آمری عا( )NLMو
سایر مناب براساب سیستم رده بندی کتابخانه کنگره امری عا ( Library of Congress Classification )LCرده
بندی می کوند .عمم رد اخصصی این بخش از طریق سازماندهی مناب به مراجعه کنندگان ایعن ام عان را معی دهعد در
حداقم زمان و با آسانترین روی به منط مورد نیاز خود دسترسی داکته باکد.

بخش اینترنت
در این بخش کمیه کاربران از طریق زایانه های موجود ع به اینترنت و امامی بانک های اطالعاای فراهم کعده دانشعگاه و
وزارت بهداکت ع درمان و آموزی زشک ی دسترسی دارند .این بخش با فراهم آوری سیستم رایانه ای و نعرا افشارهعای
کاربردی گوناگون ام ان دسترسی آسان و فردی به سایت های عممی و زشک ی را برای کاربران مهیا می سازد .همچنعین
ام ان استفاده از اینترنت اوسط رایانه های کخصی و امفن های همراه بر اساب کعط ه بعی سعیم ( )Wirelessبعرای
کاربران مهیا می باکد .همچنین مجموعه متنوعی از کتابهعای ال ترونیعک ()E_Bookدر موععوعات مختمع

زشکع ی

گردآوری کده است.
اهم فعالیت های این بخش شامل


راهنمایی و آموزی کاربران جهت استفاده از نرا افشار های کتابخانه ای در یافتن مناب مورد نیاز



آموزی جستجو و بازیابی در زایگاه های اطالعاایع مناب دیجیتال کامم کتابع مجمهع زایان نامه و نرا افشارها



بررسی و اطالع رسانی در مورد دسترسی به انواع مناب دیجیتال



ارائه خدمات احویم مدرک از طریق زست ال ترونیکع زرینتع اس نع ارائه فایم ال ترونیک روی محمم هعای
اطالعاای(Felash memory, CDو)DVD

نرمافزار کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه
نرم افزار یکپارچه کتابخانه دیجیتال در کلیه کتابخانه های دانشگاه  ،نرم افزار "آذرسا " است که تحت وب بوده و کلیه
اطالعات و منابع کتابخانه های تابعه دانشگاه را مدیریت میکند.

جستجو و بازیابی اطالعات منابع از طریق لینک  http://lib.umsu.ac.irامکان پذیر می باشد.
با وجود چنین نرم افزاری میتوان به اهداف ذیل ،که از اهداف اصلی مدیریت اطالع رسانی و تامین منابع دانشگاه است
نائل آمد.
 -۱بررسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرحهای
تحقیقاتی مرتبط ،به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه های دانشگاه و مراکز درمانی
 -۲ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی -آموزشی تابعه
دانشگاه
 -۳آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار (کتابداران دانشگاه) با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه
سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه
 -۴اصالح و بهینه سازی مجموعه عناوین مجالت التین گروههای آموزشی دانشگاه
 -5وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانههای دانشگاه
 -6برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاء محترم هیئت علمی ،دستیاران و دانشجویان از منابع
اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال
 -7گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای
 -8گسترش کمی و کیفی پایگاه های الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی

نرمافزار کتابخانه دیجیتال شرکت پارسآذرخش پایه و اساس ارائه خدمات را با توجه به نیازهای فردای کاربران بنا
گذاردهاست و ارائه دهنده خدمات کتابخانهای قدرتمند و جامع برای جامعه استفاده کننده و هدایت آنها به سوی شاهراهها
و دروازههای اطالعاتی و بهرهبرداری مناسب از تکنولوژیها به منظور انتقال اطالعات در اسرع وقت و بهترین شیوه
دسترسی به اطالعات است.
سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال «آذرسا» با پوشش خدمات و سرویسهای گوناگون در حوزههای گردآوری ،سازماندهی،
اطالعرسانی و پژوهشی به عنوان یک راهکار جامع تحت وب قابل استفاده برای کتابخانهها ،مراکز اطالعرسانی و پژوهشی،
اسنادی و آرشیوی است .این سیستم فرایندهای مدیریتی کتابخانههای فیزیکی را نیز در کنار خدمات و سرویسهای
کتابخانه دیجیتال پوشش داده و بصورت یکپارچه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .به عبارت دیگر پوشش خدمات
الکترونیک و دیجیتال یک کتابخانه تنها از طریق یک سیستم جامع و یکپارچه فراهم شده است.

کارکرد و روش کار نرم افزار کتابخانه مرکزی (آذرسا)
جستجو و بازیابی اطالعات
افزایش میزان دسترسپذیری اطالعات در کتابخانه دیجیتال به عنوان یکی از اهداف برجسته مطرح است .در این سیستم با
پیشبینی روشهای متفاوت برای بازیابی و ارائه اطالعات سیستم به نیازهای کاربران در سطوح مختلف پاسخ داده میشود.
این بخش شامل دستیابی به نتایج و اطالعات از درگاههای جستجوی فراگیر ،فراداده ،تمام متن ،درختواره موضوعی ،منابع
دیجیتال و پروتکل  Z39.50میباشد .امکان جستجوی چند فیلدی ،پیشرفته ،مرور و همچنین پاالیش و ترکیب نتایج
جستجوها و ذخیره و بازیابی جستجوهای قبلی نیز وجود دارد.

چند نمونه از انواع جستجو در نرم افزار آذرسا
جستجوی اطالعات کتابشناختی

بازیابی اطالعات مدارک ،مستندها و ردهها از طریق جستجو در پایگاههای مربوطه انجام میشود .در جستجوی مدارک
میتوان از اصطالحنامه نیز استفاده نمود .در صورتیکه مدرک مورد جستجو دارای فایل پیوست باشد ،میتوان فایل
پیوست را نیز بازیابی و ذخیره نمود.
جستجوی اماا متن

جستجوی تمام متن ،درگاهی به منظور دستیابی اطالعات از طریق جستجوی مستقیم در متن منابع آمادهسازی شده میباشد.
همچنین امکان محدود نمودن جستجو به بخش خاصی از متن نیز وجود دارد .با نمایش متن بازیابی شده امکان مشاهده
اطالعات کتابشناختی منبع نیز وجود دارد.

جستجوی مناب دیجیتال

درگاهی جهت بازیابی انواع منابع دیجیتالی از طریق جستجو در محتوای فایل مواد کتابخانهای و آرشیوی براساس
اطالعات مشخصی از آنها میباشد.
سازماندهی
فرایند علمی و پژوهشی برای آماده سازی یک مجموعه و تعیین شناسههای الزم برای مدارک موجود در یک مجموعه به
نحوی که دستیابی صحیح و سریع را به آن مدارک میسر سازد .به معنای وسیع کلمه تمام فرایندهایی که برای تهیه و
نگهداری یک مجموعه انجام میشود ،که شامل تعیین سرشناسه ،توصیف کتابشناختی ،ردهبندی ،تعیین موضوع یا
موضوعهای الزم و سایر شناسههای افزوده برای هر یک از مدارک موجود در مجموعه میباشد .هر یک از این عوامل
دارای قواعد و ضوابطی خاص است و بیشتر آنها کم و بیش قانونمند شده و برای هر یک از استانداردها و دستورالعملهای
بین المللی وجود دارد .سازماندهی مواد شامل فرایندهای ذیل میباشد.
فهرست نویسی و نمایه سازی

این بخش شامل ذخیره اطالعات مدارک کتابی و غیرکتابی در پایگاه کتابشناسی از طریق کاربرگه تعریف شده براساس نوع
مدرک ،مطابق استاندارد مارک ایران(یونی مارک) است .همچنین امکان ویرایش و حذف اطالعات و الحاق فایل به مدارک
نیز وجود دارد.
مستندسازی :این بخش شامل ذخیره اطالعات مستند در پایگاه مستندها از طریق کاربرگه تعریف شده بر اساس نوع مستند،
مطابق استاندارد مارک ایران(یونی مارک) است .همچنین امکان ویرایش و حذف اطالعات وجود دارد .اطالعات این
مستندها در ذخیرهسازی ردهها و مدارک کتابشناسی استفاده میشود.

ردهبندی

این بخش شامل ذخیره اطالعات رده در پایگاه ردهبندی از طریق کاربرگه تعریف شده بر اساس نوع رده ،مطابق استاندارد
مارک ایران(یونی مارک) است .همچنین امکان ویرایش و حذف اطالعات وجود دارد .اطالعات ردهها در ذخیرهسازی
مستندها و مدارک استفاده میشود.
مدیریت منابع دیجیتال
این بخش شامل آماده سازی ،ذخیرهسازی و سازماندهی محتوایی و ساختاری منابع دیجیتالی به منظور دستیابی به نتایج
مطلوب از میان مجموعهای از منابع است .هدف از مدیریت منابع دیجیتال تعریف و ذخیرهسازی انواع محتوا ،ویرایش و
حذف آنها میباشد.
امانت
فرایند رسیدگی و ثبت منابع کتابخانهای و آرشیوی که با یا بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی ،بنام شخصی به امانت برده
میشوند .فرایند امانت شامل عضویت ،صدور کارت عضویت ،درخواست امانت ،تمدید و رزرو و رسیدگی به درخواستها
میباشد.
بخش عضویت ،جهت ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی در واحد امانت کتابخانه میباشد .همچنین امکان ویرایش اطالعات
عضو ،حذف ،تایید و تعلیق عضو را نیز فراهم میآورد.پس از عضویت فرد در کتابخانه کارت عضویت برای وی صادر
میشود .امکان طراحی ،ویرایش ،حذف کارت عضویت نیز وجود دارد.
درخواست امانت از طریق مراجعه به میز امانت و یا میز جستجو(بدون مراجعه به میز امانت) انجام میشود .عضو پس از
جستجو و انتخاب مدرک مورد نظر ،درخواست امانت را ارسال میکند .اعضای کتابخانه می توانند به تعداد مجاز مدرک به

امانت گیرند.اعضای کتابخانه می توانند به تعداد مجاز مدارک خود را تمدید نمایند.همچنین عضو پس از جستجو و
انتخاب مدرک مورد نظر ،درخواست رزرو را ارسال میکند .اعضای کتابخانه می توانند به تعداد مجاز مدرک رزرو نمایند.
آماده سازی
هدف از آماده سازی ،تهیه گزارش از موجودی مدارک در کتابخانه ،الصاق اطالعات کتابشناختی ،دسترسی سریعتر و تهیه
برچسبهای خروجی مختلف برای هر ماده کتابخانهای میباشد.
آماده سازی انواع خروجی شامل تهیه بارکد ،جیب ،برچسب و اطالعات کتابشناختی است .امکان انجام تنظیمات انواع
خروجی نیز وجود دارد.
فراهم آوری
انتخاب ،سفارش و دریافت منابع کتابخانهای از راه خرید ،اهدا یا مبادله ،کنترل پیایندها و صحافی آنها را فراهمآوری نامند.
شامل مبادله ،اهدا ،وقف ،سفارشات ،پیایندها و مدیریت ثبت منابع میباشد.
سفارکات
این بخش شامل ثبت و پیگیری درخواستها به منظور خریداری انواع مواد کتابخانهای و آرشیوی است.
مدیریت ثطت مناب
هدف از مدیریت ثبت منابع ،بررسی منابع رسیده از واحدهای مختلف(مبادله ،اهدا ،وقف و سفارشات) به منظور ذخیره
سازی مدارک در پایگاه کتابشناسی ،ثبت و ذخیره موجودی آنها میباشد.

در صورتیکه مدرک مورد نظر به تعداد کافی در مخزن کتابخانه وجود داشته باشد و یا نیازی به نگهداری آن نباشد،
امکان ارسال مدرک به واحد مبادله و اهدا به منظور اهدا و یا مبادله وجود دارد .همچنین ذخیره سازی مدرک و موجودی و
ارسال به سایر واحدها نیز امکانپذیر است.
اهدا
در فرایند دریافت اهدا ،لیست پیشنهادی توسط سازمان یا کتابخانه تهیه و به سازمان یا کتابخانه دریافت کننده ارسال
میشود .پس از بررسی و تائید ،لیست قطعی تکمیل و سپس برای سازمان یا کتابخانه مورد نظر ارسال میگردد.
در فرایند ارسال اهدا ،لیست مدارک قابل مبادله و اهدا توسط سازمان یا کتابخانه ارسالکننده به سازمان یا کتابخانه دیگر
فرستاده میشود و پس از بررسی و تائید ،لیست قطعی تکمیل و سپس برای سازمان یا کتابخانه مورد نظر ارسال میگردد.

