
  

  

 آشنایی با کتابخانه

 حشمت دکتر قلب درمانی آموزشی مرکز کتابخانه

 و آموزشی معاونت نظارت تحت که است ای مجموعه

 و علمی هیئت اعضای برای بیمارستان پژوهشی

 تخصصی خدمت مقاطع در دانشجویان و پرسنل

 ارتقا جهت در بیمارستان کتابخانه .کندمی رسانی

، خود مطالعاتی جامعه نیازهای نمودن با فراهم علم

 .نماید می خدمت ارائه

 

 کتابخانه سالن مطالعه

 4عدد میز مطالعه،  02دارای سالن مطالعه این مرکز 

عدد  0 ،عدد سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت

عدد دستگاه اسکنر می باشد. همچنین  1پرینتر و 

برای  VPNاز طریق اتصال به وای فای امکان 

 کاربران فراهم شده است.

 

 

 

 کتابخانه مخزن

این قسمت از کتابخانه مهم ترین قسمت از لحاظ 

منابع اصلی کتابخانه محسوب می شود. کتاب های 

التین و فارسی در این بخش  به صورت مجزا از 

یکدیگر نگهداری می شوند. موجودی مخزن 

 ذیل می باشد:کتابخانه به شرح 

 نسخه 1111کتاب های فارسی: 

 نسخه 866کتاب های التین: 

 نسخه 02پایان نامه های فارسی: 

 کتابخانه خدمات و اهداف

 جهت پزشکی منابع سازماندهی و گردآوری 

 پژوهشی و آموزشی امور در استفاده

 کتابداری نوین علمی های روش کارگیری به 

 ارتقاء جهت در پزشکی رسانی واطالع

 کتابخانه خدمات

 فارسی لیست دریافت و پیگیری کتاب، خرید 

 از آموزشی های گروه نیاز مورد انگلیسی و

 ها نمایشگاه دولتی و های سازمان

 تهران کتاب المللی بین نمایشگاه در شرکت 

 خرید مجوز دیگر، تخصصی های نمایشگاه و

 پیگیری و خرید امر در نمایشگاه ستاد از

 شده  سفارش های کتاب دیرکرد

 پزشکی رسانی اطالع ی زمینه در تالش

 



  

  

 ابزارهای اطالع رسانی

 حشمت  از روش های ذیل  بیمارستان دکتر کتابخانه 

 استفاده می کند: رسانی اخبار به کاربرانجهت اطالع 

 وبالگ 

 بروشور 

 شبکه اجتماعی 

 تابلو اعالنات 

 ایمیل 

 مکاتبه با اعضای هیات علمی 

 

 کتابخانه کارکنان

:صبح شیفت  

 مسئول) کتابداری کارشناس – لطفی معصومه خانم

 (کتابخانه

 :عصر شیفت

 ای حرفه بهداشت کارشناس – هدایتی خاطره خانم

 

 کتابخانه کار ساعت

 و عصر  10:12 الی صبح 21:12 ساعت از روزه همه

 های روز از غیر به عصر 16:12 تا پنجشنبه های روز

 .باشد می باز تعطیل

 

 تماس با ما 

خرداد جنب  11خیابان  -رشتآدرس کتابخانه:

مرکز  -دیریت و برنامه ریزی استان گیالنسازمان م

 واحد کتابخانه -آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت
 

 تلفن تماس:

8-11880284-211  012 :داخلی    

 :وبالگ   

    drheartlib.blogfa.com 

 پست الکترونیک:   

     Heshmatlibrary_250@yahoo.com 

 

 وب سایت کتابخانه مرکزی

centlib.gums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       
 

 درمانی آموزشی مرکز کتابخانه معرفی    

 آن خدمات و حشمت دکتر قلب             

 
 

 

 واحد کتابخانه بیمارستان قلب دکتر حشمت         
 8931خرداد                                       

 


