کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوري ،نگهداري و سازماندهي مواد و منابع چاپی و
الکترونیکی به منظور بهره گیري در امر آموزش و پژوهش و همچنین کمك به محققین جهت دستیابي به اطالعات
مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در بخش های متنوع فعال است .در مجموعه کتابخانه های
دانشگاه  51نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند .کاربران عالوه بر استفاده از امکانات فضای فیزیکی ،قادر
به استفاده از امکانات فراوان پورتال کتابخانه اعم از تمدید ،رزرو ،جستجوی کتاب ،دانلود کتب الکترونیکی ،کتابخانه
شخصی ،پرسش از کتابدار و  ...از راه دور هستند .کتابخانه در قالب بخش های زیر به ارائه خدمات می پردازد.
میزهای امانت و مخزن ها :در میزهای امانت کلیه امور بازگشت ،رزرو و تمدید صورت می پذیرد .در مخزن های این
میزهای امانت تعداد  551511کتاب موجود است که بر اساس نظام کنگره ( )LCرده بندی شده اند .در حال حاضر
مخزن کتاب کتابخانه به صورت نظام دسترسی بسته طراحی شده است .از جمله خدمات میز امانت ،امانت کتب
موجود در مخزن با استفاده از نرم افزار سینا محصول شرکت پارس آذرخش است که پاسخگوی نیازهای اطالعاتی
مراجعه کنندگان به کتابخانه است در ورودی بخش امانت ،مراجعین با استفاده از رایانه های جستجو می توانند به
جستجوی منابع مورد نیاز خود بپردازند .میز امانت مسئولیت آموزش و راهنمایی مراجعان برای استفاده از سیستم
جستجوی کتاب کتابخانه را دارد .شش میز امانت و مخزن در مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان و کتابخانه های تابعه قرار دارند:
 .5دو میز امانت در کتابخانه مرکزی برای منبع التین و فارسی به صورت مجزا (تعداد  15611عنوان کتاب)
 .1یک میز امانت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (تعداد  6126عنوان کتاب)
 .2یک میز امانت در دانشکده های علوم پایه ،فنی و کشاورزی در حال حاضر به صورت مشترک(تعداد 7527
عنوان کتاب)
 .4یک میز امانت در دانشکده ادبیات و الهیات حال حاضر به صورت مشترک(تعداد  16766عنوان کتاب)
 .1یک میز امانت در مرکز پردیس که در دست تکمیل است(تعداد  1611عنوان کتاب)
بخش مرجع :در مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دو بخش مرجع وجود دارد که یکی در
کتابخانه مرکزی و دیگری در دانشکده ادبیات قرار دارد .این بخش ها با هدف تهیه منابع مرجع روزآمد ،شامل بیش
از  1554جلد منبع مرجع مکتوب شامل انواع کتابشناسیها ،دایره المعارفها ،دانشنامه ها ،زندگینامه ها ،منابع

1

تاریخی و جغرافیایی و واژهنامه ها به صورت عمومی و تخصصی بویژه در موضوعات علوم انسانی ،الهیات ،مهندسی و
علوم پایه است .استفاده از کتب مرجع تنها در محیط کتابخانه ها امکان پذیر می باشد.
بخش نشریات :بخش نشریات کتابخانه با اشتراک ساالنه نشریات چاپی در حوزه های مختلف در کتابخانه مرکزی
فعالیت می کند .تعداد نشریات موجود در این دو بخش برابر با  126عنوان فارسی و  56عنوان التین و  6عنوان
عربی می باشد .از دیگر خدمات بخش نشریات می توان به ارائـه نـشریات عمومی و عـامه پـسند به کلـیه کـاربـران
کتابخانه از طـریق اشتراک مجالت عـامه پسند ،روزنامه ها و هفته نامه ها اشاره کرد .همچنین این بخش مسئولیت
ثبت نام و لغو پایگاه های اطالعاتی را برعهده دارد .در حاضر دانشگاه به یک پایگاه داخلی و چندین پایگاه خارجی
دانلود مقاالت تمام متن مشترک است که این خدمات برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان ارائه می شود.
سالن های مطالعه :در مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  1سالن مطالعه با امکان ارائه خدمات به
حدود  166نفر را دارا است .در ایام امتحانات سالن های مطالعه تا ساعات پایانی نیمه شب باز هستند.
بخش پایان نامه :مجموعه پایان نامه های فارغ التحصیالن مقاطع ارشد و دکترای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مشتمل بر  5677تا اردیهست ماه (پایان نامه التین  16عنوان پایان نامه فارسی  ) 185عنوان اثر تا تابستان 5212
در بخش پایاننامه ها واقع در کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری میشوند .پس از ورود پایان نامه ها به کتابخانه،
اطالعات کتابشناختی و چکیده های فارسی و التین آنها در نرم افزار کتابخانه وارد شده و از طریق جستجو در این
برنامه قابل دسترسی می باشد .به دلیل رعایت قانون حق مؤلف ،کتابخانه ها در تمام دنیا ،قوانین خاصی را جهت
استفاده از پایان نامه ها در نظر میگیرند ،در همین راستا عکسبرداری ،کپی برداری از پایان نامه ها و امانت آنها
مقدور نمی باشد.
بخش کتابخانه دیجیتال :کتابخانه دیجیتال دانشگاه با هدف صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان تر به منابع
اطالعاتی قایل استفاده برای اعضاء در بهار  5212راه اندازی شد .این کتابخانه در حال حاضر از دو بخش پایان نامه
های تحصیالت تکمیلی دانشجویان این دانشگاه و کتاب های الکترونیک خریداری شده تشکیل یافته است .در آینده
بخش مقاالت و نرم افزارهای درسی در کتابخانه دیجیتال راه اندازی می شود .تا پایان تابستان  5212بخش مقاالت
نیز تکمیل خواهد شد .تا تاریخ  11/2/51در بخش پایان نامه ها تعداد  156عنوان پایان نامه دانشجویان به صورت
تمام متن قابل تورق است .در بخش کتاب های الکترونیک تعداد 51116عنوان  E-Bookتمام متن با فرمت Pdf
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به حجم  561گیگابایت قابل تورق و دانلود می باشد .بانک کتاب های الکترونیک تا  1654پوشش داده شده است.
کتاب های الکترونیکی همچون کتاب های کاغذی هرساله به روز می شوند.
بخش خدمات فنی :خدمات فنی در کتابخانه ها شامل  1قسمت فهرست نویسی و آماده سازی منابع است .نظر به
اهمیت فهرست نویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطالعاتی می توان این بخش را یکی از مهمترین
قسمت های کتابخانه به حساب آورد .در بخش فهرست نویسی با استفاده از سیستم رده بندی نظام کنگره ()LC
اطالعات کتابشناختی کتابها و پایان نامه های جدید را وارد نرم افزار کتابخانه مینماید تا بازیابی منابع برای کاربران
به سادگی صورت گیرد .پس از فهرستنویسی کتابها ،مراحل آماده سازی آنها جهت ارسال به مخزن شامل پرینت و
الصاق بارکد و برچسب شماره در بخش خدمات فنی انجام میگیرد.
بخش سفارشات :بخش سفارشات کتابخانه مرکزی مسؤولیت مجموعه سازي منابع کتابخانه را به عهده دارد .گردآوري
مجموعه از دو طریق سفارش خرید متمرکز از نمایشگاه های سالیانه کتاب و خرید طول سالی امکان پذیر مي باشد.
در حال حاضر سفارش و خرید کتاب با نظر مستقیم اعضای هیئت علمی و بررسی های اعضای کمیته خرید کتابخانه
صورت مي گیرد .کتابداران این بخش هرساله با شرکت در نمایشگاههای مختلف از جمله نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران ،اقدام به خرید کتابهای مورد نیاز کاربران مینمایند.
کتابخانه های خوابگاهی :با هدف اشاعه فرهنگ مطالعه و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان سه کتابخانه خوابگاهی در
سه مجموعه خوابگاهی مستقر در سایت اصلی دانشگاه در تابستان  5212راه اندازی خواهد شد .کتاب های این
کتابخانه ها غیردرسی هستند و کلیه امور اجرایی کتابخانه ها به عهده دانشجویان و پشتیبانی و خرید منابع به عهده
کتابخانه مرکزی می باشد.
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