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ی خلیج افرس گزارش عملکرد کتابخاهن  مرکز آموزشی ردمانی شهدا

ی خلیج افرس بوشهر  کتابخاهن بیمارستان شهدا

با هدف تامین نیازهای اطالعاتی اعضاء  1380کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس از اوایل سال 

های پژوهشی و آموزشی فعالیتهیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان در جهت توسعه 

فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و با انتقال  1390با امکانات محدود آغاز به کار کرد و در سال 

که ،  بیمارستان به محل فعلی به ساختمان جدید واقع در بخش ریاست بیمارستان انتقال پیدا کرد

 نماید ائه خدمات میاراساتید و هئیت علمی و پرسنل بیمارستان  و انیدانشجوبه 

 

 

 

 

 

 

 کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر مشخصات کتابخانه

 متر مربع 120 مساحت

 صندلی 25 ظرفیت سالن مطالعه

کامپیوتر های بخش اطالع 

 رسانی

 سیستم 5

 جلد 5126 کتابهای التین

 جلد 1477 کتابهای فارسی

 5 التین پایگاه اطالعاتی

 15 فارسیپایگاه اطالعاتی 

 1351 ءتعداد اعضا
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 خدمات کتابخاهن

  بخش فهرست نویسی

اهمیت فهرستنویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطالعاتی می توان بخش فهرستنویسی را 

مهمترین بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقیقت فهرست کتابخانه اطالعات و مشخصات 

 تعداد مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای مطالعه و تحقیق ارائه می دهد.کتب موجود در 

عنوان کتب التین جدید  7عنوان کتب فارسی و  53به تعداد  1397کتابهای خریداری شده در آبان ماه 

برچسب و لیبل انجام گرفت و کتابها در مخزن  و تهیه مهرزدنفهرست نویسی شد و آماده سازی کتابها شامل 

 قرار داده شد.

 بخش مجموهع سازی 

نظر به این که ..دارد به عهدهرا وظیفه انتخاب ، سفارش ، تهیه کلیه منابع کتابخانه جموعه سازی  مبخش 

می برگزار بین المللی تهران و نمایشگاه کتب کاربردی دانشگاهی  نمایشگاهآبان ماه و  اردیبهشتساالنه در 

منابع مورد درخواست  در نتیجه با گرفتن نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اعضا هیات علمی سعی میشود گردد

و بر این اساس کتابهای  تهیه گردده مکاتبه با مدیر گروه آموزشی و دریافت لیست کتابهای درخواستی از طریق

 مورد نظر کتابخانه تهیه و نسبت به خرید آنها اقدامات الزم انجام میگیرد.

 خرید کتابهای  از نمااگشیه تهران

براساس لیست کتابهای درخواستی رسیده از گروه های مختلف آموزشی و نیاز سنجی های صورت گرفنه 

گاه کتاب خریداری شد. میزان خرید کتابها براساس جدول توسط مسئول مربوطه کتابهای مورد نیاز از نمایش

 ذیل می باشد.
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 نسخه تعداد عنوان  

 بیمارستان بوجه با

 

 382 167 فارسی کتب

 6 6 کتب التین

 کتابخانه بوجه با

 مرکزی

 41 38 کتب فارسی

 21 21 کتب التین

 

 بخش امانت

شود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می در این بخش،

بخش اامانت وظیفه امانت کتب و بازگشت و تمدید مدارک برای و کنند.)پارس آذرخش( انتخاب می کتابخانه

اعضای کتابخانه بر عهده دارد بخش امانت کتابخانه به عنوان پر مراجعه ترین بخش کتابخانه می باشد. تعدا 

 براساس جدول زیر  می باشد.  1397مراجعین در سال 

 

 کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس مشخصات کتابخانه

 1717 امانت کتاب

 1611 برگشت کتاب

 

 6 6 کتب التین 

 کتابخانه بوجه با

 مرکزی

 41 38 کتب فارسی

 21 21 کتب التین
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 بخش اطالع رسانی

 جستجوی جهت رایانه دستگاه 1 و اطالعاتی های بانک در جستجو جهت رایانه دستگاه 5 دارای بخش این

 دسترسی خود نیاز مورد منابع و مقاالت به طریق این از توانند می دانشجویان که باشد می کتابخانه منابع

 .یابند

 با( ها رزیدنت و پزشکی)دانشجویان علمی، هیئت اعضا آشنایی منظور به کتابخانه این در رسانی اطالع بخش

 های کارگاه برگزاری به اقدام زمان، کمترین در اطالعات به دسترسی های شیوه ترین سریع و جدیدترین

 .است نموده علمی آموزشی

 می معرفی باشد، مراجعین اطالعاتی نیازهای جوابگوی تواند می که اطالعاتی های پایگاه ها کارگاه این در

 از برتر اساتید که شدیمClinical key  های گارگاه برگزاری به اقدام 1397  درسال است ذکر به الزم. شود

 وهیئت اساتید طرف از گرمی استقبال با کارگاه این و. بودند آموزشی های گارگاه این مدرسین کتابداری گروه

 .گرفت قرار ها رزیدنت دانشجویان و علمی

 

 

 

 

 

 

 

تعداد كل شركت  تعداد دوره عنوان گارگاه رديف
 گنندگان

كل 
 ساعت

 Clinical key , up toآشنايی با روشها و تکنولوژی نوين آموزشی   

date 

۸ ۶۰ ۱۶۰ 
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مات ربجسته  فعاليت اه و اقدا

نفر  با  ۷۱۰۰افزایش  مراجعه کنندگان  به حدود   اضافه شدن مدالین به این بخش 

 هزار جلد  ۵۰۰۰افزایش  تعداد کتب فارسی  و التین به حدد بیش از 

وجین کتابها جهت جایگزین نمودن نسخه های جدید آنها و اهدای کتابهای خارج شده از کتابخانه به بخش 

 فاده راحتتر پرسنل و پزشکان های مختلف بیمارستان جهت است

 خرید کتابهای مورد نیاز بخش ها و فهرست نویسی آنها و انتقال آنها به بخش ها 

 صندلی ها و جایگزین نمودن صندلی های طبی و استاندارد   مخزن کتاب و تعدادی افزایش تعداد 

 برای دانشجویان دوره تخصص  vpnایجاد ایمیل دانشگاهی و 

 اهدای از اساتید برتر )دکتر ایرج کشاورزی (دریافت کتابهای 

برای اساتید و دانشجویان در   vpnایجاد دسترسی مستقیم به پایگاه های اشتراکی دانشگاه بدون نیاز به 

 محیط بیمارستان

 

 

 



7 
 

 

 گزاری هفته کتاب و کتابخوانی با مشارکت کانون فکری کودک و نوجوان رب 

ا هماهنگی مرکز توسعه پژوهش های بالینی ، مدیر کل و کارکنان کانون پرورش فکری در هفته کتاب و کتابخوانی ب 

کانون فکری با اجرای نمایش عروسکی و در این مراسم کودکان از بخش اورژانس و داخلی کودکان بازدید نمودند. 

 از آنها عیادت کردند.بستری  اهدا کتاب و مرکز توسعه پژوهش های بالینی با اهدا عروسک های کاغذی به کودکان 

همچنین با همکاری پرسنل کتابخانه بیمارستان و مرکز توسعه پژوهش های بالینی  غرفه کتاب در بیمارستان برپا شد 

 که در آن یک مجموعه کتب با بازدیدکنندگان اهدا گردید. 

 

 

 بازديد كانون فکری كودک و نوجوان از بخش كودكان به مناسبت هفته كتاب

 مسابقه کتابخوانیربگزاری 

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با همت مرکز پژوهش های بالینی و کتابخانه بیمارستان ۱۳۹۷در آبان ماه سال  

و مسابقه نقاشی برای بچه های مسابقه کتابخوانی برای اعضاء هیات علمی محترم، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز 

استقبال  خوبی از طرف دانشجویان روبه رو شد و در پایان به قید قرعه به برندگان  این مسابقه با.گردیدبرگزار پرسنل 

 .هدایایی داده شد
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