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توانند با ورود به پورتال یکپارچه اعضاء و انتخاب گزینه پژوهشی ،کتابخانگه
و سپس سفارش خریدکتاب برای کتابخانه ،نسگب بگه سگفارش کتگاب هگای
درخواستی خود اقدام نمایند.
سامانه ثب

سفارش این امکان را برای کگاربران رگراهم مگی سگازد کگه کلیگه

مراحل سفارش و تدیه منبع را از طریق پورتال خود پیگیری نمایند.
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رسانی و کتابخانه مرکزی ،بخش سفارشات،کدپستی1977197179 :
تلفن مسئول بخش:

37730993
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نمابر:
پس الکترونیکی:

37737377 38784411
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clib-bookorder@um.ac.ir

تهیه کننده:

بخش سفارشات
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مقدمه
آیا تا کنون به منبع علمی نیاز پیدا کرده اید که در کتابخانه موجود نباشد؟

ارزایش میزان استفاده ی سایر مراکز و سازمان ها از منابع و خدمات مجموعه

آیا می دانید که همه شما دانشگاهیان محترم می توانید سفارش دهنده منابع

از طریق امان بین کتابخانه ای گردد.

علمی باشید؟

با توجگه بگه ایگن امگر بخگش سفارشگات کتابخانگه مرکگزی بگا بدگره منگدی از

کتابخانه ها و مراکز اطال رسانی با هدف نیاز سنجی ،گردآوری ،و اشاعه

همکاران و متخصصان با تجربه و تشکیل کمیته های مرتبط با تأمین منابع در

اطالعات شکل گررته اند .بنابراین وظایف اصلی کتابخانه را می توان به سه

کتابخانه مرکزی ،تالش می نماید تا منابع مورد نیاز یک کتابخانه دانشگگاهی

دسته کلی تقسیم کرد )9 :مجموعه سازی  )1 ،سازماندهی  ،و  )3اشاعه

را رراهم نماید.

اطالعات  .باید توجه داش

کمی

های کتابخانه به صورت

ارسال به ردرس نویسی

در نمایشگاهدای کتاب برگزار شده در کشور و خرید

 .7برگزاری نمایشگاهدای کتاب داخل دانشگاه

که در مجموعه

کتابخانه وجود دارد و یا امکان دسترسی به آندا رراهم شده اس .

 .7انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریار

از مراکز و

یا اهدا به مراکز ،پس از شناسایی و بررسی های الزم

تعریف مجموعه سازی

 .1کلیه پیگیریدای مربوط به دسترسی یا عدم دسترسی به

مجموعه سازی عبارت اس ازعمل یا ررایند نیاز سنجی ،انتخگاب ،سگفارش،
تدیگه و دسگگترس پذیرسگگاختن محتگگوای منگابع اطالعگگاتی مگگورد نیگگاز جامعگگه

این بخش وظیفه تأمین کلیه منابع چاپی و الکترونیکگی شگامل کتگاب ،مجلگه،

استفاده کننده از کتابخانه از راهدای خرید؛ اهداء ؛ مبادله یگا سگایر روشگدای

مواد سمعی و بصری ،پایگاهدای اطالعاتی و همچنین تجدیزات کتابخانگه ای

مرسوم و ارزیابی مداوم آندا .

دانشگاه رردوسی مشدد را بر عدده دارد.

معرفی بخش سفارشات و مجموعه سازی

وظایف و خدمات قابل ارائه :

مراجعان می تواند ضمن غنی سازی مجموعه و ررع نیاز مخاطبان ،باعث

 .4ثب

منابع دریارتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به قبض انبار و

بر اساس درخواستدای رسیده

به شدت متأثر از آن اس .سازماندهی اطالعات از زمانی آغاز می شود که

تأمین منابع اطالعگاتی بگه صگورت درسگ  ،بگه موقگع و متناسگ بگا نیازهگای

مربوط به آن

 .0شرک

دو رکن دیگر کتابخانه یعنی سازماندهی و اشاعه اطالعات

منابعی تدیه شود .اشاعه اطالعات نیز بر پایه اطالعاتی اس

 .3شناسایی منابع وجینی از طریق کمیته وجین کتابخانه و انجام امور

تسویه حسابدای ندایی با آندا

مستقیم یا غیر مستقیم پس از مجموعه سازی آغاز می شود .به همین دلیل
و کیفی

کتاب ،نشریه ،مواد سمعی و بصری ،و پایگاه های اطالعاتی

 .5انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و

که مجموعه سازی نخستین رکن در کتابداری و

اطال رسانی و کتابخانه هاس ؛ زیرا سایر رعالی

.1

تدیه و تامین منابع رارسی و التین مورد نیاز کتابخانه اعم از

 .9نیاز سنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی ،
دانشجویان ،پژوهشگران و محققان

پایگاهدای اطالعاتی مورد استفاده در دانشگاه
 .93تدیه و تامین تجدیزات کتابخانه ای مورد استفاده در بخشدای
مختلف( مانند :بارکدخوان ،سیستم های حفاظتی و )...

