
Bھمکف بلوک طبقھ : محل استقرار



معرفی واحد کتابخانھ دانشکده
:کتابخانھ -۱

ده ونت تحقیقات وفناوری دانشکده بوده کھ از قسمتھای مختلف تشکیل گردی.کتابخانھ دانشکده شرق زیر نظر معا
: کھ شامل 

: مخزن اصلی کتابخانھ کھ خود شامل-

)  .سفارشات ، سازمان دھی منابع ( بخش خدمات فنی -

ع     شامل کتب مرج( میز امانت ، نشریات، کتب الکترونیکی، کتب مرجع ( شامل : بخش عمومی -
)  فارسی والتین ازقبیل فرھنگھای تخصصی ، اطلسھا 

.کاربر ۴۸سالن مطالعھ خواھران با ظرفیت -

.کاربر ۳۲سالن مطالعھ برادران باظرفیت -

عصر می باشد وسالنھای مطالعھ خواھران وبرادران بعداز ساعت اداری ۱۵الی ۷:۳۰ساعات کارکتابخانھ صبحھا 

.آمادگی ارائھ خدمات بھ کاربران محترم را دارد



آمارمنابع کتابخانھ 
)جلد ۲۱۴۲۰:  (کل کتب کتابخانھ •

•۱۸۰۷۶ كتب فارسي   جلد۳۳۴۴ التینكتب جلد

•۱۱۱  حلقھ سی دی فارسی۱۶۷ حلقھ سی دی التین

•36 نشریات فارسی    عنوان23 نشریات التین                  عنوان
•
•۶ نامھعنوان پایان



معرفی نیروی انسانی 
سادات فالح خیری لنگرودی 

کارشناس ارشد فقھ وحقوق 
آرزو غمگسار

پزشکیکارشناس کتابداری و اطالع رسانی 



کارکنان بخش امانت

مرضیھ حسنیان لنگرودی حمید تبسمی 



کارکنان بخش فنی

فاطمھ رمضانی پاکپور لنگرودی
کارشناس کتابداری واطالع رسانی پزشکی

فرزانھ مالزاده
کارشناس کتابداری واطالع رسانی پزشکی



شرح وظایف و فعالیت ھا
:بخش خدمات فنی 

ش نظر بھ اھمیت فھرستنویسي و رده بندي در دستیابي آسان بھ منابع اطالعاتي مي توان بخ•
ر مجموعھ عملکرد فھرستنویسي ب. را یکی از ارکان اساسی کتابخانھ بھ حساب آوردفھرستنویسي 

.نندآن پیروي مي کقواعدي متکي است کھ کتابخانھ ھاي جھان با تفاوت جزئي نسبت بھ ھم، از 

:وظایف
در این سازماندھی منابع اعم از فھرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی و آماده سازی منابع•

فرایند فھرست نویسی بھ صورت . است NLMبخش انجام میگیرد کھ براساس سیستم طبقھ بندی 
.رایانھ ای و با استفاده از نرم افزار تحت وب ثنا صورت می پذیرد

یجیتال كتاب ھاي جدید در اپكھاي بین المللي و ورود اطالعات آنھا در نرم افزار کتابخانھ دجستجوي -
.... پیام مشرق تحت وب و

و جستجو رایانھ ای کلیھ منابع از طریق نرم افزار تحت وب کتابخانھ دیجیتال قابل دسترسفھرست -
.می باشد



:بخش امانت

 نوعي از قبیلبخش امانت فعالیت ھاي متكتابدار . استفاده ترین قسمت كتابخانھ استپرامانتبخش:

فرآیند عضویت کاربران محترم اعم از اعضاء ھیئت علمی ، دانشجویان ، پرسنل و...

ھ مراجعھ بھ کاربران  كتابخانھ دانشکده  و كلیھ مراجعیني كھ از واحدھای تابع) حضوری و غیر حضوری(پاسخگوئي

.مي كنند

سیاھھ برداری (موضوعی مرتب نمودن مداوم کتاب ھا براساس رده .. امانت و استرداد منابع وگزارش گیری ھا و

)دوره ای 

برگزاري نمایشگاه دركتابخانھ ویژه كتابھاي خریداري شده از نمایشگاھھاي بین المللي و. ..

 واحدكتابخانھفرآیند تسویھ حساب مراجعین جھت تسویھ كلي با

 محاسبھ تاخیر منابع وکتب مفقودی ( گزارش گیری از نرم افزار(...

 ھمکاری با بخش فنی در مھر ، ثبت وآماده سازی کتب.



تاري دانشكده پرس. خ بوعلي سینا . لیالكوه . لنگرود : آدرس

–انھواحد كتابخ) لنگرود(پیراپزشكي شرق گیالن -ومامائي 

Bطبقھ ھمکف بلوک 

)۲۰۳-۴داخلي (۴۲۵۳۶۲۶۳:تلفن•

۴۲۵۳۶۷۶۷-۴۲۵۳۷۱۷۱:نمابر•
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