
 

 معرفی کتابخانه  :

  كتابخانه مركز آموزشی درمانی

همزمان با  7631اميرالمومنين )ع( در سال 

افتتاح بيمارستان تاسيس گرديد. كتابخانه 

، جنب دفتر  2در ساختمان شماره 

مشغول به و  مديريت بيمارستان واقع شده

ئه خدمات كتابخانه اي به فعاليت و ارا

 .اساتيد، دانشجويان و كاركنان می باشد

  كتابخانه مجهز به سيستم Wireless بوده

امکان دسترسی به اينترنت را در فضاي  و

كتابخانه براي كليه اعضايی كه داراي 

     كامپيوترهاي شخصی می باشند، فراهم 

 می آورد.

  شماره شابکا كتابخانه )شناسگر استاندارد

بين المللی كتابخانه ها ثبت شده در مركز 

اسناد و كتابخانه ملی كشور( 

207120003- IR.ميباشد 

 

 بخش های مختلف کتابخانه
 

 بخش مخزن و امانت کتاب:

  نسخه  2100در حال حاضر در اين بخش

 600و بيش از   عنوان سی دي 700كتاب، 

عنوان پايان نامه نگهداري می شود. كتابهاي 

 موجود در مخزن كتابخانه بر اساس روش

N.L.M  طبقه بندي می شوند. مخزن

 كتابخانه بصورت قفسه باز می باشد.

 : بخش مجموعه سازی 

  وظيفه انتخاب ، سفارش ، تهيه و ثبت كليه

منابع كتابخانه به عهده اين بخش می باشد.در 

نتيجه با گرفتن نيازهاي اطالعاتی دانشجويان 

و اعضا هيات علمی سعی ميشود منابع مورد 

خريد ازكتابفروشيها ، درخواست از طريق 

 .نمايشگاهها و ... تهيه گردد

 

 

 

 : نویسی رستبخش فه

  فهرستنويسی كتب فارسی و التين از

 .جمله فعاليتهاي اين بخش می باشد

 

 خش آماده سازیب: 

مهرزدن ، الصاق عطف و جيب كتاب و برگه 

 .آرايی از وظايف اين بخش می باشد

 

 بخش پایان نامه: 

پايان نامه هاي دانشجويان پزشکی ) مرتبط با  

نامه هاي  موضوع زنان و اطفال ( و پايان

در اين بخش نگهداري  دستياران زنان و اطفال

 .می شود
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راهنمای استفاده کاربران از خدمات 

 کتابخانه:
  ،ثبت نام اعضاي جديد و امکان عضويت آنها

امانت و تحويل كتاب، تمديد كتاب هاي 

درخواستی و ارائه تسويه حساب به كاربران از 

جمله خدمات روزانه كتابخانه اين مركز به 

شمار می رود. الزم به ذكر است مدت امانت 

روز  70روز، پرسنل  71راي دانشجويان كتاب ب

روز می باشد. پس از  30و اعضاي هيات علمی 

اتمام مدت امانت عضو بايستی نسبت به 

تحويل يا تمديد مدرک مورد نظر اقدام كند. 

مبلغ جريمه ديركرد براي اعضاي هيات علمی 

            ريال    7000ريال و براي دانشجويان  2000

 می باشد.

 ابع قديمی و مستهلک به منظور پويا وجين من

نگه داشتن مجموعه و برگزاري نمايشگاه 

 وجين از ديگر خدمات كتابخانه است.

  

 
 

  از ديگر خدمات كتابخانه جستجوي

مقاالت در پايگاه هاي اطالعاتی در 

دسترس و ايميل يا پرينت كردن اين 

درجهت  می باشد. كتابخانه مركز مقاالت 

كارگاه  يان و اساتيد،توانمندسازي دانشجو

 هاي آموزشی نحوه استفاده از پايگاه هاي 

 اطالعاتی مختلف نيز برگزار می كند.

      هم اكنون كتابخانه داراي سالن مطالعه با

 21نفر می باشد كه به صورت  73ظرفيت 

 ساعته در اختيار كاربران قرار دارد.

 ساعت ارائه خدمات کتابخانه :

  عصرها و  76تا  60/1ساعت كاري كتابخانه

 60/1و در روزهاي پنج شنبه از  71تا  71

 می باشد. 76تا 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

معرفی کتابخانه مرکز آموزشی، 

 پژوهشی و درمانی اميرالمومنين)ع(

 

 
 

  مرضيه عضديتهيه و تنظيم: 
 كتابخانه بيمارستان اميرالمومنين )ع( مسئول

 7631 زمستان
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