کتابخانه نهادی اجتماعی است کهه بها دهودی ،ی
سازماندهی نگهدا،ی دانش مد ن بشهواماان ،دهد
اندیشه داوفایی استعداد بشو ،ا فواهم می کنهد بها
توجه به دستوش  ،زافز ن علوم د،زمانهها ماانههای
مختلف تنها کتابخانه است که دستوسی یسان به دانهش
یدمی ،ا میسو می سهازدهوکتابخانه بها ههدو یاههای
ایجاددده مهمتوین ظیفه کتابخانه دانشگاهی یها،ی
محققان دانشجویان د،اموتحقیق تهد،ی

بها بههوه

دیوی از کتابها دیگو مواد کتابخانه ایست

منابع موجود :

تعدادپوسنل :

كتابهاي فارسي  1919جل
كتابهاي التین 019
م ال ژ رنالها قابل دسترسي از قریق پایگاهها بصور انالین

تع اد پرسنل كتابخانه  3نفر مي باش .
*خانر سی ب خ ی ه ابراهیمي ،محئول كتابخانه خاانر ربااد
فا محئول آموزش مركز نیز هم اري دارن

اعضاء کتابخانه :
اعضاي محتر كتابخانه عهارتن از :
دانش ویار پزش ي (در م طد رزی نت  ،انترر استاجر )
دانش ویار پرستاري مامایي (در م طد كارآموزي كارآموزي )
پرسنل
اعضاء هیا علمي.

دوایط ا،ائة خدمات به اعضاء کتابخانه
سال تاسی

کتابخانه:

كتابخانه تخصصي مركز درسال  3131باا  099جلا كتااد در
مركزآموزشي درماني شهی دكتربهشتي افتتاح ش .

ظوفیت کتابخانه :

كلیه دانش ویار اج شرایط اعضااي هیاا علماي پرسانل
مركز با ارائه مشخصا ثهت آر در دفتار موجاود در كتابخاناه
توسط متص ي كتابخانه مي توانن از خ ما كتابخانه اساتفادب
نماین .

دوایط استفاده از منابع کتابخانه :

كتابخانه مركز داراي  31نفر ظرفیت ماي باشا كه درمحاا تي
اا د  19مترمربااد درقه ااه سااو دپارتمااار ر انشزشاا ي
ر انشناسي بالیني قرارگرفته است.

دانش ویار پزش ي ،اعضاي هیا علمي پرسنل مي توانن سه
جلا كتاااد بااه ما  31ر ز بااا ی هااار تم یا دانشا ویار
پیراپزش ي پرستاري مامایي با ارائه كار شناسائي كه دراین
مركز كارآموزي یا كار رزي دارن مي توانن د جل كتااد باا
31ر ز تم ی كتاد به امانت بگیرن .

ساعت کا ،کتابخانه :

نحوه خوید منابع:

مخزر كتابخانه از ساعت 7 /19الاي  31دایار ماي باشا ب از
ر زهاي تعطیل سالن مطالعه همه ر زب از ساعت  7319صاه
تا  31شب دایر مي باش .

كتابهاي موردنیااز مراجعاه كننا گار از قریاق نمایشاگاب باین
المللي كتاد زیر نظر معا نت پژ هشي دانشاگاب علاو پزشا ي
خری اري مي شود.

سیسههتم ،ده بنههدی :سیحااتر ردب بن ا ي ن ا ارد بصااور
موضوعي دسته بن ي ش ب است .

ظایف پوسنل :
-3ان ا فعالیتهاي مربوط به سفارش خری كتب با توجاه باه
درخواست مراجعه كنن گار.
-1پیشنهاد درخواسات تاامین اعتهاارا الز جهات ت میال
توسعه كتابخانه.
 -1برقراري نظر آرامش دركتابخانه
 -1ثهت منابد بصور دستي دردفتر موجود دركتابخانه
-0تحویل دادر كتاب باه ماراجعین پا گارفتن آر تهیاه
فهرست كتب امانتي كه محتردد نگردی ب است پیگیري آنهاا
جهت عود .
-1تعیین تهیه فهرست قه ه بن ي آنهاا بر حاب ا تیاجاا
خاص كنترل نهایي كتابهاي فهرست ش ب قه ه بن ي ش ب.
-7تهیه آیین نامه دساتورالعمل هااي الز جهات اساتفادب از
كتب ادارب كتابخانه

موا،د قابل توجه:
 -3امانت كتاد ف ط به اعضاء ضوري ام ار پذیر مي باش
-1امانات كتاااد بااا كااار عضااویت سااایر اعضااا ام ااار پااذیر
نمي باش .
-1كتابهاي مرجد  ،اقلا هاا كتابهااي كمیااد امانات دادب
نمي شود.
--1امانات گیرنا ب بایا از عها ب خحاااراتي كااه بركتاااد ارد
مي شود برآی .

--0درصاور مف ااود شا ر بایا ماننا آر كتاااد تهیااه بااه
كتابخانه برگردان ب شود.
--1رعایت نظر  ،انضهاط  ،فظ سا و آراماش دركتابخاناه
ضر ري است.
 -7استفادب از سالن مطالعه ف ط پرسنل  ،اعضاء هیاا علماي
رزی نت ها  ،انترر ها  ،استاجرها دانش ویار پرستاري مامایي
كه دراین مركز كارآموزي یا كار رزي دارن م ر مي باش .

سایت:

تلفن تماس :

324 -00544333-5

:

324- 00542430

فاک

تلفن تماس مستقیم :

324-00504533

پست الاتو نیای libbeheshti@zums.ac.ir :

موکزیموزدی د،مانی  ،انپزدای
دهید دکتو بهشتی

ی ي از ام انا كتابخانه مركز ،ا سایت مي باش كه ظایفي
از قهیل اقالع رساني  ،جحات وي م ااال علماي  ،راهنماایي
مراجعین دررفاد نیازهااي اقالعااتي پر پاوزال نویحاي ...را
برعه ب دارد .جهت اساتفادب از اینترنات داشاتن Account
شخصي ضر ري مي باش  .مراجعین جهت دریافت Account
مي توانن ا  ITمراجعه نماین .
ساعت كار سایت  :شنهه الي چهارشنهه از ساعت 7/19الي 31
پن شنهه از ساعت  7/19الي  31ظهر

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن
است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار
انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد
و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها
انسان را در راه مخصوصی بیندازد.
اینشتین

احد کتابخانه
3109

