
   

  وجین 

کھ بر اساس نظارت، ارزیابی    سیاست وجین و انتخاب کتابھای فرسوده و صحافی مجموعھ ھمانند سیاست ھای انتخاب می باشد
    .و بازنگری دوره ای مجموعھ کتابخانھ انجام می پذیرد

  .منابع کھنھ کھ قابل صحافی و بازسازی نیستند .١
  .تغییرات اساسی منتشر شده باشدویرایش ھای قبلی کتابی کھ ویرایش جدید آن با  .٢
  . نسخھ ھای تکراری بعضی از کتابھا کھ مورد استفاده قرار نمی گیرند .٣
  . پس از خارج کردن این منابع از مجموعھ در مراحل بعدی طبق آیین نامھ تدوین شده ، منابع وجین خواھد شد .۴

  

  : بخش مخزن و امانت کتب
بدین معنی کھ مراجعھ کنندگان می توانند وارد مخزن شوند و کتاب مورد مخزن کتابخانھ بصورت قفسھ باز می باشد. 

از پورتال کتابخانھ لینک زیر  نظر خود را انتخاب کنند برای آگاھی از محل دقیق کتاب و یافتن سریع تر آن می توانند
 :کمک بگیرند

http://lib.zums.ac.ir  
در حال حاضر در کتابخانھ موجود می باشد ویا در امانت است و   می دانند آیا کتاب  از طریق جستجو  مراجعھ کنندگان

  .چنانچھ کتاب در امانت باشد ، تاریخ بازگشت کتاب را بدانند
 

 :ھر فرد باید شخصا برای امانت کتاب مراجعھ نماید. بھ طریق زیر انجام می گردد
               جستجوی کتاب جھت اطالع از موجودی کتاب در مخزن .١
 بھ بخش مخزن و برداشتن کتاب از قفسھ مراجعھ .٢
 مراجعھ بھ بخش امانت و اعالم شماره عضویت بھ کتابدار بخش امانت .٣
 وارد کردن شماره عضویت و شماره ثبت کتاب در کامپیوتر و امانت کتاب .۴
  تحویل کتاب بھ مراجعھ کننده .۵
 بازگشت کتاب توسط عضو در موعد مقرر .۶
 لیست سفارشات کتاب در صورت نبود کتاب مورد نظر،درج در .٧

   
 : بخش مجموعھ سازی

وظیفھ انتخاب ، سفارش ، تھیھ و ثبت کلیھ منابع کتابخانھ بھ عھده این بخش می باشد. در نتیجھ با گرفتن نیازھای 
 .اطالعاتی دانشجویان و اعضاء ھیات علمی سعی میشود منابع مورد درخواست تھیھ گردد

صورت می گیرد کھ با توجھ بھ رشتھ ھای    اعضاء ھیئت علمی و دانشجویان   انتخاب کتاب بر اساس نیازسنجی
و   منابع مورد نیاز از نمایشگاھھا ی بین المللی کتاب   بودجھ اختصاص یافتھ  و بر اساس   تحصیلی موجود در دانشکده

  :ناشرین داخلی تھیھ می گردد. .وبھ ترتیب زیر انجام می شود
 
 ز سوی واحدھا و اعضای ھیئت علمی و دانشجویاندرخواست کتب مورد نیاز ا .١
 تھیھ برگھ درخواست کتب بعد از تایید ریاست دانشکده و معاونت پژوھشی .٢
 پس از بررسی و مشورت ،خرید کتب از ناشران .٣
 اعالم وصول و کنترل فاکتورھا .۴
 پژوھشی تھیھ رسید انبار کتب و تھیھ فایل کتب خریداری شده برای ارائھ بھ معاونت .۵
  ثبت کتب در دفتر ثبت و تحویل بھ بخش فھرست نویسی .۶
 

 : بخش فھرست نویسی
ثبت اطالعات کتب در دفتر ثبت ، فھرست نویسی و رده بندی منابع وورود اطالعات بھ برنامھ نرم افزار کتابخانھ .و بھ 

 :ترتیب زیر انجام می گردد
 نویسی تحویل کتاب از بخش ثبت و سفارشات ، جھت فھرست .١
 بررسی مشخصات کتابشناسی کتاب در برنامھ پارس آذرخش .٢
  فھرست نویسی کتب فارسی و التین .٣



 ورود اطالعات در کاربرگھ ھای برنامھ نرم افزار پارس آذرخش .۴
  ارسال کتاب بھ بخش آماده سازی کتابخانھ .۵
 

 :بخش آماده سازی
قبل از قرار دادن کتاب روی قفسھ انجام می شود، آماده سازی نام اموری کھ بعد از فھرست نویسی و رده بندی کتاب و 

تھیھ برچسب عطف (لیبل) و بارکد، چسباندن و روکش کردن آنھا، الصاق      دارد. این امور عبارت اند از: مھر کردن،
 :ام می گردبرگھ سررسید، و دیگر تمھیدات فیزیکی برای حفظ کتاب از وظایف این بخش می باشد. وبھ ترتیب زیر انج

 تولید بارکد و برچسب عطف .١
 الصاق بارکد و برچسب کتاب .٢
  چک کردن کتب و صحت عملیات ساماندھی .٣
  ارسال بھ بخش امانت .۴
 

 : وجین منابع
کھ بر اساس نظارت،   سیاست وجین و انتخاب کتابھای فرسوده و صحافی مجموعھ ھمانند سیاست ھای انتخاب می باشد

   .ری دوره ای مجموعھ کتابخانھ انجام می پذیردارزیابی و بازنگ
 .منابع کھنھ کھ قابل صحافی و بازسازی نیستند .١
 .ویرایش ھای قبلی کتابی کھ ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد .٢
 . نسخھ ھای تکراری بعضی از کتابھا کھ مورد استفاده قرار نمی گیرند .٣
  . منابع از مجموعھ در مراحل بعدی طبق آیین نامھ تدوین شده ، منابع وجین خواھد شد پس از خارج کردن این .۴
 

 :بخش پایان نامھ
و دانشجویان کارشناسی ارشد در قسمت پایان نامھ ھا در کتابخانھ مرکزی  داروسازیکلیھ پایان نامھ ھای دانشجویان 

   . نگھداری میشود
 

 :مفقود یا ناقص شدن منابع
 .می بایستی جبران خسارت نماید   فرد متخلف،   بھ اموال و منابع کتابخانھ دانشگاه تخلف محسوب شده و آسیب رساندن 

چنانچھ امانت گیرنده ، کتابی را مفقود و یا آنرا ناقص (پارگی،بریدن صفحات،عکس ھا و نقشھ ھا یا ھر قسمت دیگر 
کند و یا معادل قیمت کتاب بھ بھای روز بھ کتابخانھ کتاب) ضمن اطالع بھ بخش امانت ، باید نسبت بھ تھیھ آن اقدام 

 .پرداخت نماید
  .فرد امانت گیرنده متعھد خواھد بود در حفظ و نگھداری کتب امانت گرفتھ خود کوشا باشد

 
 :تسویھ حساب اعضا

 .حھت تسویھ حساب با کتابخانھ ارائھ فرم تسویھ حساب دانشگاه الزامی است
 .ن مدارک امانتی نمیتواند تسویھ حساب نمایدعضو در صورت در اختیار داشت

 .ارائھ یک نسخھ از پایان نامھ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بھ کتابخانھ مرکزی الزامی است
 


