
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش عملكرد كتابخانه بيمارستان قلب بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



با هدف تامين نيازهاي اطالعاتي اعضاء هيات علمي، دانشجويان،  1392از اوايل سال  قلبكتابخانه بيمارستان 
پژوهشگران و كاركنان در جهت توسعه فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي آغاز به كار كرد كه به دانشجويان و اساتيد و 

هئيت علمي و پرسنل بيمارستان ارائه خدمات مي نمايد 

 كتابخانه بيمارستان قلب بوشهر مشخصات كتابخانه

 متر مربع24 مساحت

كامپيوترهاي بخش اطالع 
 رساني

 عدد2

 124 كتاب التين

 497 كتاب فارسي

 5 پايگاه اطالعاتي فارسي

 15 پايگاه اطالعاتي التين

 1292 تعداد اعضا

 

 خدمات كتابخانه

 فهرستنويسي

مي توان بخش فهرستنويسي را مهمترين  العاتياهميت فهرستنويسي و رده بندي در دستيابي آسان به منابع اط
كتابخانه و مشخصات كتب موجود در العات اطدر حقيقت فهرست . بخش و در واقع قلب كتابخانه به حساب آورد

تعداد كتابهاي خريداري  .مجموعه كتابخانه و محل نگهداري آن را به سهولت براي مطالعه و تحقيق ارائه مي دهد
جديد فهرست نويسي شد و  التينكتب  نسخه 12كتب فارسي و نسخه  19به تعداد  1398 ارديبهشت ماهشده در 

  .آماده سازي كتابها شامل مهرزدن و تهيه برچسب و ليبل انجام گرفت و كتابها در مخزن قرار داده شد

 

 

 



 سازيمجموعه

در  النهنظر به اين كه سا .دبخش مجموعه سازي وظيفه انتخاب ، سفارش ، تهيه كليه منابع كتابخانه را به عهده دار
ارديبهشت و آبان ماه نمايشگاه بين المللي تهران و نمايشگاه كتب كاربردي دانشگاهي برگزار مي گردد در نتيجه با 

شود منابع مورد درخواست از طريقه مكاتبه با دانشجويان و اعضا هيات علمي سعي ميالعاتي اط گرفتن نيازهاي
ليست كتابهاي درخواستي تهيه گردد و بر اين اساس كتابهاي مورد نظر كتابخانه تهيه  مدير گروه آموزشي و دريافت

   .انجام ميگيرد الزمو نسبت به خريد آنها اقدامات 

 بخش امانت

شود و مدرك مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار كتابخانه در اين بخش، كتابخانه به صورت قفسه باز اداره مي
و بخش امانت وظيفه امانت كتب و بازگشت و تمديد مدارك براي اعضاي كتابخانه بر  كنندانتخاب ميپارس آذرخش 

 1397تعدا مراجعين در سال . ترين بخش كتابخانه مي باشدانت كتابخانه به عنوان پر مراجعهبخش ام .عهده داردرا 
 .براساس جدول زير مي باشد

 بوشهر كتابخانه بيمارستان قلب مشخصات كتابخانه

 425 امانت كتاب

 394 بازگشت كتاب

 

 فعاليتها و اقدامات برجسته •
 ن به اين بخش اليافزايش مراجعه كنندگان با اضافه شدن مد .1

  التينافزايش تعداد كتب فارسي و  .2

وجين كتابها جهت جايگزين نمودن نسخه هاي جديد آنها و اهداي كتابهاي خارج شده از  .3

بيمارستان جهت استفاده راحتتر پرسنل و پزشكان  كتابخانه به بخش هاي مختلف

براي اساتيد و  vpn ايجاد دسترسي مستقيم به پايگاه هاي اشتراكي دانشگاه بدون نياز به .4

 دانشجويان در محيط بيمارستان

 


