
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت عدم مراجعه در موعد موقر  -6

جهت بازگرداندن کتاب ، جریمه 

ممنوعیت کتب تا یک ماه برای شخص 

 میباشد .

در صورت مفقود شدن کتاب توسط  -7

امانت گیرنده ، فرد مذکور مکلف به 

خرید و تحویل کتاب به کتابخانه 

 میباشد.

 

 

 

، کتابخانه بیمارستاني :های بیمارستانيکتابخانه

کتابخانه پزشکي، یا کتابخانه علوم بهداشتي، به 

 ها وشود که در بیمارستانای گفته ميکتابخانه

گردد و هدف آن دیگر مراکز پزشکي ایجاد مي

اشاعه اطالعات زیست پزشکي و بالیني برای اهل 

حرفه پزشکي مانند پزشکان، پرستاران، 

اپزشکان، و مدیران های آزمایشگاهي، پیرتکنسین

ها با بیمارستان است. وجه تمایز این کتابخانه

ای ههای مراکز آموزش پزشکي )کتابخانهکتابخانه

ر ها بهای پزشکي(، تأکید این کتابخانهدانشکده

کار تهیه منابعي است که در معالجه بیماران به

 ها جایآیند. عالوه بر این، محیط این کتابخانهمي

مطالعه، صرف اوقات فراغت، مناسبي برای 

وگوی ها، و بحث و گفتها، مشاورهنشست

 کنندگان است.استفاده

 

 

جعفرزادگان زهرا:  هتهیه کنند  

 مسئول کتابخانه
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 کتابخانه بیمارستان پیمانیه



 
               

 

خانه بیمارستان پیمانیه همزمان از تاریخ کتاب

ساخت بیمارستان فعالیت خود را آغاز کرده است 

واقع در ضلع ، اما پس از ساخت بنای جدید 

فعالیت خود را به  98شرقي بیمارستان در سال 

 صورت چشم گیر تری شروع کرده است . 

متر میباشد که  04مساحت کتابخانه حدود 

یز و متابلو اعالنات ، مجهز به ویدیئو پروژکتور ، 

عدد صندلي جهت مطالعه دانشجویان ،  51

در سالن کتابخانه  کارمندان و اساتید میباشد .

ان دسترسي به اینترنت جهت استفاده امک

 دانشجویان نیز وجود دارد .

 

 معرفی کتابدار :

اینجانب زهرا جعفرزادگان کارشناس پرستاری 

مسئولیت کتابخانه بیمارستان پیمانیه را از 

بر عهده گرفته و از طریق نرم  5/9/87تاریخ 

افزار مبین نت کار ثبت و بروزرساني کتب 

موجود در کتابخانه را انجام میدهم ، به این 

از مراجعه هر دانشجو یا صورت که پس 

تکمیل و با ذکر تاریخ ، کارکنان فرم عضویت 

 کتب مورد نظر امانت داده میشود .

 

 

کتب  5044کتابخانه بیمارستان پیمانیه دارای 

 ریخي واپزشکي ، پرستاری ، پیراپزشکي ، ت

 مذهبي میباشد .

کتب پزشکي شامل ارتوپدی ، جراحي ، 

بیهوشي ، داخلي ، طب اورژانس ، ارولوژی ، 

ژی ، قلب ، چشم نورولوژی ، رادیو لوژی ، پاتولو

 اطفال و زنان میباشد .و ENTپزشکي ، 

 

 

 

کتب مربوط به پرستاری نیز شامل مادران و 

تغذیه ، مراقبت های ویژه ، داخلي ، نوزادان ، 

 جراحي و کاردیولوژی میباشد .

اکثریت مراجعه کنندگان دانشجویان پزشکي و 

 پرستاری میباشند .

 

 

 50:14صبح تا  7:04ساعت کار کتابخانه  -5

 ظهر

کتاب را به  0هر دانشجو میتواند حداکثر  -2

 امانت ببرد.

هر دانشجو مکلف است کتاب ها را ظرف  -0

 کتابخانه تحویل دهد. یک هفته به

با اتمام زمان امانت در صورت نیاز به  -0

را تا کتاب مدت امانت مي تواند کتاب 

 یک هفته تمدید کند.

عدم خروج رفرنس ها از کتابخانه و  -1

 مطالعه آن ها در همان مکان

. 
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 بخش ها

 تاریخچه

 قوانین


