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 هب انم خذا 

گان    6معرفی کتابخاهن دبیزستان صرسان

ری کتابخاهن دبیزستان جلذ کتاب دارد یعنی هب طىر متىسظ طاالهن  0111آغاس شذي است و هم اکنىن تقریبا  0931اس صروردیه   پاهی صذا

 جلذ هب مجمىهع اضاهف شذي است . 0111حذود 

و میسقت بىذی رب اطاص مىلف و مىضىع صىرت می گیزد . رنم اصزار رب اطاص ردي بىذی کنگري بىدي سیستم ردي بىذی کتابخاهن 

 ردکتابخاهن  پارص آرذخش  می باشذ. مىرد استفادي 

عضى فعال دارد هک شامل دانش آمىسان پاهی اول ،دوم ،سىم و شیپ دااگشنهی  هب اضاهف دبیزان و  611کتابخاهن هم اکنىن حذود 

کاران  دبیزستان می باشذ.   هم

عنىان مجلً علمی و آمىسشی بىدي هک هب صىرت طالیاهن مشتزک  می باشذ. همچیه دو عنىان  01عالوي رب کتاب    ، کتابخاهن  شامل 

کاران رد کتابخاهن  صراهم است .   روسانهم )همشهری و شزق (  نیش هب صىرت روساهن ربای استفادي دانش آمىسان و هم
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 مجمىهع فعالیت صپیی هک ردکتابخاهن انجام می شىد :

 . ًبا آن  مرتبظ ربانهم صپیکتابخاهن و ورنم اصزار  نصب و ابيتشپنی شبك 

  صپی ردسی  و رشتً صپی سپوهشی آن صپ .. شىاخت نیاسصپی اعالعاتی دانش آمىسان با تىهج هب ربانهم 

 انجام كليً امىر سفارش و خریذ و پیگیزی  کتابها  . 

  عنىان مجلً هب صىرت طاالهن دي . انجام كليً امىر سفارش و خریذ و پیگیزی 

 .  ری شذي    فهرست نىيسی و ردي بىذی کتابها    رب اطاص ردي بىذی کنگريی خریذا

 .   بظآمادي طاسی و افیل  مىابع فهرست نىيسی شذي رد بخش صپی مرت 

  .معرفی کتابخاهن هب بچً صپ و آگاي طاخته آانن هک و   آشىا طاسی كليً ورودی صپی دذیذ رهطال با مفاد آنيي انهم کتابخاهن و ظردش کتاب

 .جر هب كاهش اضطراب اس ورود و استفادي اس کتابخاهن می انجامذچگىهن هب مىجىدی کتابخاهن و آنچً نیاس دارنذ دستزسی پیذا کنىذ .ایه امر من 

   .دبیزستان  رد تمام طىل روسهب همً دانش آمىسان و دبیزان  سزويض دهی بخش امانت 

  انجام آمىسشها و راهنمایی صپی السم جهت جستدىی اعالعات و بهري گیزی ره هچ بهتز اس مىابع ربای انجام امىر ردسی و رپوژي صپ ی.

 سپوهشی دانش آمىسان

 .  .تعيیه نیاسمىذی صپی و شیپ ينيب تجهیشات مىرد نیاس و  پیگیزی سفارش و خریذ آن صپ اس شزکت صپی مربىهط 
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  .ذبیزستان تهيً لیست كتب ردخىاستی بچً صپ و ربرسی آنها هب منظىر تهيً طردن یا وکردن ایه مىابع ربای کتابخانه 

 معرفی كتب مىاسب ربای کتابخاهن و پیگیزی اس آن صپ .ارتباط گیزی با دبیزان هب منظىر 

   .كمك و راهنمایی جهت جستدى  و سزشپ رت رسیذن اعضاء هب مىابع مىرد نیاس 

   .ثبت انم و صذور كارت عضىیت ربای اعضای دذیذ 

  نمايش اتسي صپی کتاب  هب صىرت دوري ای 

 . ىانی   هب مذت یک هفتً و صروش کتاب هب دانش آمىسان و دبیزان  ربظزاری نمااگشیي کتاب  رد مذرهس  ردهفتً کتاب  و کتابخ 

 تعيیه انشزان مىرد نیاس                                                                                

کاتبً و ارتباط گیزی با انشزان                                                                                   م

 مراجعً حضىری و انتخاب کتاب                                                                               

 چیذن نمااگشیي                                                                                

 صروش کتاب                                                                 

 نهایی نمىدن امىرمالی با انشزان و عىدت کتاب صپی مرجىعی                                                             

  ًاولیا و مربیان  و....(ربظزاری نمااگشیي کتاب  صپی ردسی  هب مىاسبت صپی مختلف  هب ردخىاست بچً صپ و اولیا  )  هفت 

 .....شزکت رد نمااگشیي صپی طالیاهن خریذ کتاب اس جملً نمااگشیي نیب المللی و یاد یار مهربان و  . 
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 ًرنذ ربای دذب و  .نصب لیست كتب دذیذ رد معرض دیذ بچ صپ و صحبت با آنها ردمىرد کتبی هک دانش آمىسان شىاختی اس آن صپ نذا

  عً مخصىصا ربای دانش آمىسان طال اول .عالهق مىذی بچً صپ هب مغال 

   فعال طاسی ربد کتابخاهن هب صىرت هفتگی 

  فعال طاسی صفحً کتابخاهن روی طایت دبیزستان هب صىرت دوري ای  و ماصپهن  هب دو شکل معرفی کتاب  ) اراهئ نقذ و ربرسی کىاتي  و ضرار

ارربان  ( و  ربد الکتزونیکی کتابخاهن  ) اطالیذ صپ ی علمی و سپوهشی  یا دادن افیل الکتزونیکی کل کتاب ربای  سهىلت دستزسی همً  ك

 مىاسبتی (

 ( 39ماي  دی)ات ظزارش تفکیکی  كتب مىجىد ردکتابخاهن :

 051 آمىسش شیمی  091 فلسفً و روانشىاسی 

 061 آمىسش سيست و زپشکی  511 مذهبی و دینی 

 681 ادبیات و داستان  311 تست و آسمىن

 91 ندىم و اختزشىاسی  011 آمىسش  سبان رعبی 

گلیسی  ن
 91 هنز و مىسیقی  091 آمىسش سبان ا

 011 متفرهق  011 آمىسش ادبیات افرسی 



5 
 

 011 المپیاد و سپوهش  951 آمىسش ریاضیات و كاویپمرت

 091 اترخی و علىم اجتماعی 011 آمىسش فیشیک 

 

  

 تعداد کتب کتابخانه به تفکیک موضوعی 

 فلسفه و روانشناسی 

 تست و آزمون 

 مذهبی و دینی 

 تاریخ و علوم اجتماعی 

 آموزش زبان انگلیسی 

 آموزش ادبیات فارسی 

 ادبیات و داستان 

 آموزش ریاضیات و کامپیوتر

 آموزش فیزیک آموزش شیمی 

 آموزش شیمی 

 آموزش عربی 

 نجوم و اخترشناسی 

 آموزش زیست و پزشکی 

 هنر و موسیقی 

 متفرقه 

 المپیاد و پژوهش 
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 ظزارش تصىریی 
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 های کتاب دنیا + تصاویر مشهىرترین نمایشگاهمعرفی 

 

ىای خطی و نایاب یکی از بازدیذ کننذگان نمایشگاه کتاب لنذن در حال مشاىذه نسخو  

 


