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 8931گزارش کار کتابخانه در سال 

 

 :مقدمه 

 دادن قرار اختیار در و رسانی اطالع حوزه این اصلی هدف ، گردید افتتاح 8931 سال در گیالن دندانپزشکی دانشکده کتابخانه

 مراجع از یکامل آرشیو کتابخانه این. باشد می...  و دندانپزشکی دانشجویان علمی ارتقاءسطح راستای در پژوهشی امکانات

 دارای زمرک این. دهد می قرار علمی هیات و دانشجویان اختیار در التین و فارسی مجالت و کتب صورت به دنداپزشکی علوم

 بعنوان برنژاداک علی زهره خانم نظر زیر که است فای وای پوشش تحت همچنین و اینترنت به مجهز کامپیوتر سیستم تعدادی

 .کند می فعالیت کتابخانه مسئول

 فعالیت های بخش مرجع کتابخانه دانشکده دندانپزشکی 

بخش مرجع کتابخانه دانشکده دندانپزشکی شامل اطلس ها ، کتاب های اورجینال تک نسخه ای می باشد که دانشجویان با 

ه بیشترین این کتابها استفاده کنند . کتوجه به اهمیت کتاب ها تنها در فضای کتابخانه و به صورت امانت ساعتی می توانند از 

 اساتید مربوط به این بخش می باشد.حجم مراجعان دانشجویان و 

  وجین کتب قدیمی و صحافی کردن کتب آسب دیده 

امسال با توجه به افزایش تعداد کتابها ، برآن شدیم تا تعدادی از کتب ویرایش های قبلی را به 

 که به علت استفاده زیاد متاسفانه دچار آسیب شده بودند برایقسمت انبار منتقل کنیم و کتابهای 

 صحافی ارسال گردید و تحویل گرفته شد.

 امانت سی دی های آموزشی 

پزشکی دارای تعدادی فیلم های اموزشی بوده که به دانشجویان بصورت کتابخانه دانشکده دندان

ایت امکان وارد کردن این فیلم ها نوبتی امانت داده می شود . زیرا با توجه به داشتن حق کپی ر

 در سایت کتابخانه نمی باشد



  امانت دادن نشریات 

در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی تعدادی مجالت بسیار قدیمی به صورت چاپی و تعدادی سی 

دی مجالت دندانپزشکی وجود دارد که به صورت حضوری به دانشجویانف رزیدنت ها و اساتید 

 امانت داده می شود

  قفسه خوانی 

 دوبار قفسه ها مرتب و قفسه خوانی انجام شد  8931در سال 

 میزامانت 

 8931کارکرد میز امانت در سال 

 85458 تعداد امانت کتاب فارسی 

 1145 تعداد امانت کتاب التین

 

 

 

 

 

 

 


