
 )بخش امانت کتاب )گردش کتاب

هزار  33046و  هزار نسخه فارسي   71450هزار نسخه کتاب )  104510اين بخش که يکي از مهم ترين بخش هاي کتابخانه مرکزي مي باشد. با داشتن      
ه فعاليت وارائه خدمات مي باشد. تعداد پرسنل شب، مشغول ب 8صبح الي  8  در دو نوبت کاري از ساعت متر مربع   600نسخه التين ( در مساحتي به متراژ 

       نفر بوده و هرگونه مشاوره و همکاري در زمينه جستجوي کتاب هاي چاپي و الکترونيکي دراين بخش انجام مي گيرد. 3شاغل در اين بخش 

 اهم خدمات وفعاليت هاي بخش امانت:

 امانت و عودت کتاب       .1

 کليه اعضاء جهت صدور کارتورود وثبت اطالعات        .2

 فايل نمودن کتاب هاي برگشتي و بررسي آن ها       .3

 انتخاب کتاب هاي قديمي و ويرايش گذشته جهت وجين       .4

 آموزش فعاليت هاي بخش امانت به کارورزان رشته کتابداري       .5

 راهنمايي مراجعين جهت استفاده ازنرم افزار جامع کتابخانه       .6

 قفسه خواني و برطرف نمودن اشکاالت موجود در قفسه ها به لحاظ ميزان مفقودي و جابجائي کتاب ها       .7

 دريافت پيشنهادات وانتقادات مراجعين درباره ي نحوه ارائه خدمات و به کارگيري آن ها در جهت بهبود کيفيت خدمات       .8

 ورود و ثبت اطالعات کليه اعضاء جهت صدور کارت       .9

 شرايط عضويت در کتابخانه:

براي عضويت دانشجويان، ارائه اصل کارت دانشجويي، داشتن عکس اسکن شده و تکميل فرم عضويت الزامي است و براي عضويت کارکنان ) اعم از      
ائه معرفي نامه از محل خدمت خود، عکس اسکن شده، و هم چنين تکميل فرم عضويت مورد نياز مي رسمي، پيماني، طرحي ( و اعضاي محترم هيأت علمي، ار

 باشد.

   تومان مي باشد. 1000  هزينه عضويت در کتابخانه مبلغ  ضمنا

 قوانين و مقررات کتابخانه:

موظف هستند که در تاريخ مقرر کتاب هاي امانتي را   ، اعضاروز، امانت داده مي شود 15نسخه کتاب به مدت  4در اين بخش به هر عضوي به تعداد       
  تومان جريمه خواهند شد. 50عودت نمايند. درغير اينصورت به ازاي هر روز تأخير، مبلغ 

 نحوه ي جستجوي منابع کتابخانه:

وتر انجام مي گردد، به اين صورت که مراجعين محترم، پشت کامپي  دستگاه 4در اين بخش جستجوي تمامي منابع از طريق برنامه پارس آذرخش با استفاده از      

نند نام نويسنده، نام دستگاههاي کامپيوتر نشسته و با ورود به برنامه جامع کتابخانه، روي گزينه جستجو رفته، و کتاب هاي مورد نياز خود را به طرق مختلف ما
 .ناشر، عنوان کتاب، شماره ثبت وتاريخ انتشار جستجو مي نمايند

 


