خط مشی کتابخاوٍ بیمارستان دکتر شریعتی
 – 1مقذمٍ
کتبثخبًِ ّب ٍ هزاکش اعالع رسبًی ثب ّذف ًیبسسٌجی ،گزدآٍری ٍ
اضبػِ اعالػبت ضکل گزفتِ اًذ .ثٌبثزایي ٍظیفِ اصلی آًْب ثذیي
صَرت هی ثبضذ:
 هجوَػِ سبسی
 سبسهبًذّی
 اضبػِ اعالػبت
ًخستیي ٍ هْوتزیي رکي در کتبثخبًِ ّب ،هجوَػِ سبسی است سیزا کِ
سبیز فؼبلیتْبی کتبثخبًِ ثغَر هستقین یب غیز هستقین ثب هجوَػِ
سبسی ارتجبط دارد .تبهیي هٌبثغ اعالػبتی ثصَرت درست ،ثِ هَقغ ٍ
هتٌبست ثب ًیبس ّبی کبرثزاى هی تَاًذ ضوي غٌی سبسی هجوَػِ ٍ
رفغ ًیبس ّبی کبرثزاى ثبػث افشایص هیشاى استفبدُ سبیز هزاکش اس
هجوَػِ اس عزیق اهبًت ثیي کتبثخبًِ ای هی ضَد.

 - 2تعاریف
مجمًعٍ سازی :ػجبرتست اس ػول یب فزآیٌذ ًیبسسٌجی ،اًتخبة،
سفبرش ،تْیِ ٍ دستزس پذیز سبختي هحتَای هٌبثغ اعالػبتی هَرد
ًیبس جبهؼِ کبرثزاى کتبثخبًِ اس راّْبی خزیذ ٍ سبیز رٍش ّبی
هزسَم ٍ ارسیبثی هذاٍم آًْب.
جامعٍ کتابخاوٍ :هتطکل اس اػضبی ّیئت ػلوی ،فلَضیپ ّب،
دستیبراى ،ایٌتزى ّب ،داًطجَیبى ٍ کبرهٌذاى ثیوبرستبى دکتز
ضزیؼتی.
مىابع :ضبهل کتبثْبی فبرسی ٍ التیي ،پبیبى ًبهِ ّبی فبرسی ٍ التیي،
لَح ّبی فطزدُ فبرسی ٍ التیي هی ثبضذ.
دامىٍ ي پًشش :کلیِ هٌبثغ هَرد ًیبس گزٍّْبی هختلف حبضز در
ثیوبرستبى دکتز ضزیؼتی

 – 3کمیتٍ تامیه مىبع
 ریبست ثیوبرستبى
 هؼبًٍت آهَسضی ثیوبرستبى
 ریبست کتبثخبًِ

 – 4معیار کلی اوتخاب ي تهیٍ مىابع
اًتخبة ثز اسبس ًیبس سٌجی جبهؼِ کبرثزاى کتبثخبًِ ٍ ثز اسبس
رسبلت کتبثخبًًِ ،یبسّبی گزٍّْبی آهَسضی هَجَد در ثیوبرستبى،
ثَدجِ تخصیص دادُ ضذُ ٍ تقسین ثٌذی ثَدجِ ثیي گزٍّْبی
آهَسضی حبضز در ثیوبرستبى ،اًجبم هی گیزد.

 – 5ريش تهیٍ مىابع
 خزیذ :تْیِ هٌبثغ اس ًوبیطگبُ ثیي الوللی کتبة تْزاى در
اردیجْطت هبُ ّز سبل ،خزیذ اس اًتطبرات هختلف در عَل
سبل
 اّذا :کتجی کِ اس عزیق افزاد ثِ کتبثخبًِ اّذا هی ضَد کِ پس
اس ثزرسی تَسظ کبرضٌبس کتبثذار ،کتت هَرد ًیبس ثِ
هجوَػِ اضبفِ هی ضَد.

 – 6وحًٌ سفارش
درخَاست هٌبثغ اس عزیق اسبتیذ ثخص ّب ثِ ریبست کتبثخبًِ
ارسبل هی گزدد .هٌبثغ درخَاستی تَسظ هسئَل کتبثخبًِ ٍ
کبرضٌبس کتبثذار ثزرسی ضذُ ،سپس ثزاسبس آخزیي ٍیزایص ٍ
ثزآٍرد قیوت جْت ّز گزٍُ ٍ ثب تجبدل ًظز ثب ریبست کتبثخبًِ،
کتت تْیِ هی گزدد.

