
 

 فنی خدمات بخش

 .پذیرد می انجام ذیل مراحل کتابخانه  جهت آماده سازی کتاب به منظور دسترسی وقابل استفاده بودن در

الف( بعد از ورود کتاب به کتابخانه ) چه بصورت خرید مانند خرید از نمایشگاه کتاب و چه بصورت اهداء( کتاب بایستی با 

 .شود می  مهمور  مهرکتابخانه مهر شود . که این مهر در صفحه عنوان ، پایان کتاب 

 در کتاب کتابشناسی مشخصات کلیه باید ثبت شماره این تعیین برای که ب(سپس باید دارای یک شماره ثبت باشد.

 ز به کتاب تعلق میگیرد.نی اموال کد یک و شود  می نوشته است شده تهیه منظور این به که دفتری

ج( سپس کتاب به قسمت فهرست نویسی ارجاع داده میشود . آنگاه فهرست نویس که یکی از تخصصی ترین کارهای 

 جامع افزار نرم به اطالعات ورود قسمت به بازیابی  شماره تعیین و بعد ازکتابخانه است کتاب رافهرست نویسی می نماید 

 د.میشو داده ارجاع ای کتابخانه

د(با استفاده از نرم افزار کتابخانه شماره بازیابی رابر روی لیبل))برجسب(( های مخصوص چاپ و در مکان مشخص شده و 

 المللی بین شماره آن اساس بر  به آن متصل نموده ، وکتاباستانداردی جسبانیده و کارت های امانت وجیب کتاب را 

 .میگیرد قرار کتابخانه مخزن و قفسه درون

دمات فنی کاری بسیار تخصصی و زمانبر است که این خدمات توسط سرکار خانم قربانی، خانم جهانشاهی و خانم خ  

 هدایتی به بهترین نحو انجام شده است

   کتابخانه تا کتاب خرید فرآیند
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 و شدن چک از بعد و شده کامپیوتر وارد
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 .کنند می ارسال امانت بخش به را آنها کتاب، نهایی چک و بارکد و عطف

 شود. نوشته میصوص مخ های کاربرگه روی فهرست به مربوط اطالعات ابتدا نباشد تکراری کتاب که صورتی در   .12
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شود و کارت امانت داخل جیب کتاب قرار  عطف روی عطف و برچسب بارکد پشت جلد کتاب چسبانده می برچسب   .16
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 در احیانا سال طول در که است های نواقص و اشکاالت رفع و خوانی قفسه بخش این در مهم فعالیتهای از دیگر یکی   .19

 در و کرده چک کامپیوتر با را  موجود در مخزن کتابهای کل تابستان ایام در ساله هر صورت این به آمده بوجود مخزن

 می ارسال  صحافی به و  شده خارج ها قفسه از فرسوده کتابهای گشته برطرف اشکاالت  نقص، گونه هر مشاهده صورت

-می ارسال تصحیح جهت فنی خدمات بخش به است اشتباه احیانا آنها ثبت شماره یا و عطف شماره که کتابهایی و گردد
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