
 های کتابخانهبخش

هاي زير مي باشد كه عملكرد و وظايف كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد داراي بخش

 :هر بخش به تفكيك به شرح زير مي باشد

 

 بخش  امانت 

 (NLM) ها بر اساس نظام رده بندي پزشكيمخزن كتابخانه بصورت قفسه باز اداره مي شود. كتاب

بصورت كلي در ابتداي هر راهرو مشخص شده است  سازماندهي شده است. موضوعات قفسه ها

مراجعه كنندگان مي توانند از طريق نرم افزار كتابخانه كاوش، كتاب مورد نظر خود را جستجو و 

انتخاب كرده و با يادداشت كردن شماره رده بندي آن، كتاب را در قفسه مورد نظر بيابند. )شماره 

 .شده است( رده بندي در قسمت انتهايي عطف كتاب درج

 

 ها و منابع ديداری شنيدارینامهبخش منابع مرجع، پايان

ها، دايره المعارف ها، فرهنگ ها و اصطالحات پزشكي، در اين بخش، منابع مرجع شامل: اطلس 

ها بپردازند و در ... وجود دارد كه دانشجويان مي توانند در همان سالن به مطالعه آن دارونامه ها و

هاي كارشناسي ارشد و دكتري پرستاري و مامايي و همچنين منابع ديداري نامهنقسمت ديگر پايا

كنندگان با استفاده از فهرست پايان نامه ها و يا جستجو در و شنيداري نگهداري مي شود. مراجعه

ي نرم افزار كتابخانه، كد پايان نامه و يا لوح فشرده مورد نظر را اعالم كرده و با ارائه كارت دانشجوي

 .ها به امانت بگيرندنامه مورد نظر را براي مطالعه در ميز پايان نامهتوانند پايانمي

 

 بخش خدمات فني  

هاي مختلف ناشران براي گروه هاي آموزشي، آنها را در در اين بخش، كتابدار با ارسال كاتالوگ 

نياز كتابخانه و سياست  جريان آگاهي از آخرين انتشارات قرار مي دهند و بر اساس انتخاب آنان و



نمايند كه به آن، موجود، سعي در تهيه منابع مورد نياز اعم از كتاب، سي دي و منابع آموزشي مي

 .سازي مي گويندفرآيند فرآهم آوري و مجموعه

ها و كليه مواد ديداري امور مربوط به سازماندهي، فهرست نويسي و آماده سازي كتاب، پايان نامه 

در اين بخش صورت مي گيرد. همچنين كتابداران سالي يكبار مجموعه كتابخانه را شنيداري نيز 

هايي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند چه به جهت قديمي بودن تاريخ چاپ و وجين كرده و كتاب

 .يا خراب شدن را از قفسه خارج مي كنند

 

 بخش مشاوره اطالعاتي

 

مامايي با هدف ارائه خدمت به اعضاي هيات علمي، بخش مشاوره اطالعاتي كتابخانه پرستاري و 

كليه دانشجويان بويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي و پژوهشگران ايجاد شده كه با مراجعه به اين 

بخش مي توانند از خدمات اطالعاتي گوناگون از جمله آشنايي و كار با پايگاه هاي اطالعاتي مختلف، 

ع اطالعاتي الكترونيك و ... تجو، نحوه دسترسي به منابنحوه سرچ، نحوه طراحي استراتژي جس

 .مند شوندبهره

 

 سالن مطالعه

نفر در كتابخانه موجود مي  45دو سالن مطالعه مجزا براي آقايان و خانم ها هر كدام با ظرفيت  

ي هاهاي مطالعه مي باشند. ساعت كار سالنباشد كه فقط اعضاي كتابخانه مجاز به استفاده از سالن

 .مطالعه مانند ساعت كار كتابخانه است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


