فرایند های کتابخانه

فلوچارت های فرایند های کتابخانه :
-1فرآیند ثبت نام و عضویت در کتابخانه
-2فرآیند مجموعه سازی منابع
-3فرآیند آماده سازی منابع
-4فرآیند امانت دهی منابع
-5فرآیند وجین منابع

دانشگاه علوم پزشکی

نمودار جریان کار

مازندران
مرکز روانپزشکی و

نام واحد:کتابخانه

نام فرایند :انجام عضویت

سوختگی زارع ساری
مدارک و مستندات
ثبت نام اعضای کتابخانه

الزم  -مجری

مجری:

فقط کارمندان و دانشجویان ( رزیدنتها ) این مرکز می توانند عضو کتابخانه

مسئول کتابخانهو
-پرسنل کتابخانه

شوند
چاپ فرم عضویت

مدارک و
مستندات :
-1تکمیل فرم
عضویت از
طرف متقاضی

پر کردن فرم عضویت و دریافت مدارک ثبت نام

اسکن عکس عضو شونده

ورود اطالعات پرسنلی عضو شونده به نرم افزار جامع کتابداری

چاپ کارت عضویت و ممهور کردن و پرس آن
کردن کارت

آماده امانت به مراجعه کننده

–2معرفی نامه به
امور اداری از
طرف اعضاء
جهت تایید و
ارجاع به کتابخانه
 -3ارائه مدارک
زیر از طرف
متقاضی بتعداد
یک عدد :
 عکس 4*3 کپی کارت ملییا شناسنامه

دانشگاه علوم پزشکی

نمودار جریان کار

مازندران
مرکز روانپزشکی و

نام واحد:کتابخانه

نام فرایند :مجموعه سازی

سوختگی زارع ساری
مجموعه سازی منابع کتابخانه ( کتاب ،مجالت،
پایان نامه ،مواد دیداری و شنیداری )

مدارک و مستندات
الزم  -مجری

مجری:
مسئول کتابخانهتهیه بروشور و لیست منابع جدید از نمایشگاه های کتاب و بصورت مستقیم
از انتشارات

انتخاب کتاب مورد نظر توسط اساتید و دانشجویان و مراجعه
کنندگان

تامین مالی از طریق معاونت پژوهشی و ریاست مرکز

پرسنلهایکتابخانه
مدارک و
مستندات :
دریافت بروشورمنابع فارسی و
انگلیسی از
انتشارات مختلف
 دریافت مبلغمالی مناسب

تهیه کتابها با هماهنگی کارپرداز مرکز

تهیه لیست منابع خریداری شده و ارائه آن به معاونت پژوهشی و ریاست مرکز

چسباندن تک به تک تک منابع های تهیه شده

هماهنگی بامدیریت جهت
رفتن به نمایشگاه
جهت خریداری
منابع موردنظر
همانگی با واحدنقتیه جهت
دریافت ماشین
مناسب
نوشتن برگهماموریت توسط
پرسنل کتابخانه

آماده منابع خریداری شده به بخش
فهرست نویسی

تهیه خوابگاهجهت پرسنل
مامور به خرید
کتب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز روانپزشکی و سوختگی
زارع ساری

نمودار جریان کار

نام واحد:کتابخانه

نام فرایند :فرآیند آماده سازی و فهرست نویسی کتاب

-مجری

آماده سازی و فهرستنویسی
منابع
کتاب

چسباندن تگ ،ممهور به مهر کتابخانه

ثبت کتابها در دفتر ثبت و دادن شماره ثبت

چسباندن جیب کتاب و نوشتن مشخصات کتاب در
کارتهای زرد و سفید آن

نوشتن کارت سفید و زرد کتاب ( شماره ثبت کتاب ،
عنوان کتاب و نئیسنده آن )

ورود اطالعات به نرم افزار کتابداری از طریق
ایزو و فهرست نویسی بنیادی

تولید لیبل و بارکد و نصب روی آنها

قراردادن کتاب داخل قفسه و رف خوانی آنها

آماده برای امانت دادن به مراجعه کنندگان

مدارک ومستندات الزم -
مجری:
کارشناس
کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز روانپزشکی و سوختگی
زارع ساری

نمودار جریان کار
نام فرایند :فرآیند آماده سازی و فهرست نویسی مجالت

نام واحد:کتابخانه
:

-مجری

آماده سازی و فهرستنویسی
منابع

مجالت

ممهور به مهر
نشریات

ثبت مجالت در
دفتر ثبت فارسی
یا التین

ورود در کاردکس

قرار دادن داخل
قفسه مجالت

آرشیو مجالت

آماده برای امانت دادن به مراجعه کنندگان

مدارک ومستندات الزم -
مجری:
کارشناس
کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نمودار جریان کار

مرکز روانپزشکی و سوختگی

نام فرایند :فرآیند آماده سازی و فهرست نویسی مواد دیداری و شنیداری
و پایان نامه ها

زارع ساری

نام واحد:کتابخانه

-مجری

آماده سازی و فهرستنویسی
منابع
مواد دیداری و شنیداری
و پایان نامه ها

ورود اطالعات آنها در دفتر
ثبت مخصوص هر منبع

ورود اطالعات در برنامه
WORD

چسباندن لیبل و نوشتن
اطالعات روی آنها

آماده برای امانت دادن به مراجعه کنندگان

مدارک ومستندات الزم -
مجری:
کارشناس
کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز روانپزشکی و سوختگی
زارع ساری

نام واحد:کتابخانه

نمودار جریان کار
نام فرایند :فرآیند امانت دهی

مجری
-

فرآیند امانت دهی

مدارک و
مستندات الزم
درخواست کتاب از مراجعه کننده به کتابداران

مجری:
-پرسنل کتابخانه

جستجوی منابع درخواستی توسط کتابدار  ،از

موجودی کتاب

طریق نرم افزار کتابحانه
پایان نامه به بیرون از

ها و مجالت به CD

کتابخانه امانت داده
نمی شود فقط داخل

درخواستی

کتاب

کتابخانه استفاده می

بیرون از کتابخانه
امانت داده نمی شود

ارائه کارت
عضویت

فقط داخل کتابخانه

شود

استفاده می شود

منابع کتابخانه فقط به کارمندان و دانشجویان ( رزیدنتها ) این مرکز با کارت کتابخانه یا به
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ارئه کارت دانشجویی صورت میگیرد .

امانت دهی کتب به صورت الکترونیکی با درج در برنامه کتابخانه ای و ثبت اطالعات امانت
گیرنده ( زمان برگشت کتاب به صورت دستی در روی برگه های امانت و الحاق به کارت
مراجعه کننده )

برگشت کتاب و خروج از برنامه کتابخانه

بررسی کتابها از لحاظ دیر کرد و یا سالم بودن آنها

عودت کتاب و منابع به قفسه ها و
رف خوانی آنها

کتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی

نمودار جریان کار

مازندران
مرکز روانپزشکی و

نام واحد:کتابخانه

نام فرایند :انجام وجین مجموعه

سوختگی زارع ساری
مجری-
انجام وجین مجموعه

مدارک و مستندات
الزم

مجری:
پرسنل کتابخانهوجین منابع کتابخانه طبق اساسنامه وجین ( منابع ویرایش های
و نسخه های تکراری ) قدیم  ،مفقودی و مستعمل

*********
وجود کتب مستعمل
و غیر قابل استفاده

تهیه لیست کتابهای وجین

چاپ ویرایشهای
جدید از یک کتاب

خارج کردن منابع از قفسه های کتب

وجود نسخه های
تکراری و فراوان
از یک کتاب

خارج کردن کاربرگه های منابع وجینی از لیست
کاربرگه های منبع کتابخانه و حذف آنها از نرم افزار
کتابداری

توضیح در روبروی شماره ثبت کتاب در دفتر ثبت

ارائه لیست منابع وجین به ریاست مرکز و معاونت پژوهشی

گزارش به تامین اموال مرکز و دانشگاه

خروج کتابهای وجینی از کتابخانه
توسط دانشگاه علوم پژشکی

مفقود شدن احتمالی
یک کتاب
اخذ مجوز از
ریاست مرکز و
معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه

