
 بخش امانت 

یکی از هِوتریي ّفعبل تریي ثخص ُبی کتبثخبًَ هی ثبضذ . اُن ّظیفَ ایي ثخص اهبًت دادى 

کتت غیر هرجع است .ُذف کلی ثخص اهبًت فراُن آّری اهکبًبتی است کَ ارائَ خذهبت را 

ًرم  هجِس ثَ  تسِیل ّ استفبدٍ از هٌبثع را از طریق اهبًت ّ یب غیر اى ،اسبى هیکٌذ. کتبثخبًَ

افسار جبهع کتبثخبًَ ای تحت ّة کُْب هی ثبضذ .سیستن قفسَ ُب ثبز است ّعالٍّ ثر راٌُوبیی 

 .کتبثذاراى ایي ثخص ،چٌذیي استیطي جِت سرچ هراجعبى در ثخص اهبًت قرار دارد

  :از دیگر فعبلیت ُبی ایي ثخص

 ًَثت ًبم اعضبی ُیئت علوی ، داًطجْیبى ّ کبرهٌذاى جِت عضْیت در کتبثخب 

 پبسخگْیی ثَ توبهی هراجعیي 

 تحْیل گرفتي کتت اهبًتی ّ سبیر هٌبثع 

 فبیل ًوْدى کتت ثرگطتی در قفسَ ُب 

 قفسَ خْاًی ّ ثرطرف ًوْدى اضکبالت هْجْد در کتت ّ هطخع ًوْدى هفقْدی ُب 

 جذا ًوْدى کتبثِبی فرسْدٍ جِت ارسبل ثَ غحبفی 

 تسْیَ حسبة اعضب 

 ُوکبری جِت ّجیي هٌبثع 

 رت عضْیتغذّر کب 

 پیگیری ّ ثررسی ثرگطت هْاد ّ استفبدٍ از هقررات دیرکرد ثر حست ضْاثظ 

 ثررسی درخْاستِبی هراجعَ کٌٌذگبى در هْرد رزرّ کتبة 

 ٍدریبفت ّ تٌظین کتبثِبی فِرستٌْیسی ضذ 

 ثررسی ًبرسبییِبی ضیٍْ گردش کتبة ّ ارائَ پیطٌِبدات اغالحی 

 خریذ ّ ُوکبری ثب ثخص سفبرش دریبفت عٌبّیي پیطٌِبدی داًطجْیبى جِت 

 تعویرات جسیی کتبة 

   

 بخش نشریات

ایي ثخص ثَ دلیل رّز اهذ ثْدى اطالعبت ّجبیگبٍ خبظ ًطریبت ادّاری پسضکی ثرای  

پژُّطگراى ثیطتریي ُسیٌَ را ثَ خْد اختػبظ دادٍ است .ایي هجوْعَ ُن ثَ غْرت 

هختلف داًطگبُی ّ زهیٌَ ُبی هختلف  الکترًّیکی ّ ُن چبپی ثٌب ثر ًیبز آهْزضی رضتَ ُبی

 . پژُّطی گردآّری ضذٍ است.دسترسی در ایي ثخص ثَ غْرت قفسَ ثبز هی ثبضذ

 : اهم فعالیت های این بخش

  پبسخگْیی ثَ پرسطِبی کبرثراى،راٌُوبیی ّآهْزش آًبى در جِت استفبدٍ از ایي

 ثخص

 ثجت کبردکس ّفبیل کردى رّزاًَ ًطریبت در قفسَ ُب 

  َخْاًی ّتٌظین هستور هجوْعَقفس 

 تِیَ فتْکپی از هقبالت درخْاستی 

 جستجْی هْضْعبت ،هقبالت ّ هطبلت هْرد ًیبز کبرثراى  

   



 بخش مرجع 

هطخع ضذٍ اًذ ّدر هْارد خبظ ثَ   (REF) هٌبثع هرجع هٌبثعی ُستٌذ کَ ثب عالهت )م( ّ یب

ُب،اطلس ُب،زًذگی ًبهَ ُب ّ...( . ایي هیطْد ) هثل دائرٍ الوعبرف ُب،ّاژٍ ًبهَ  آًِب هراجعَ 

 . آییي ًبهَ کتبثخبًَ اهبًت دادٍ هی ضْد طجق هٌبثع در هْارد خبظ

   

 بخش سمعی و بصری 

ّ تعذادی ًْار   CD در ایي ثخص هجوْعَ ای از کتت ّژّرًبل ُب ّپبیبى ًبهَ ُب ثَ غْرت

هعتجر از هسئْل ثخص  ثب ارائَ کبرت  آهْزضی ًگِذاری هی ضْد کَ هراجعیي هی تْاًٌذ

 .اهبًت ثگیرًذ

  


