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گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج  

1399فارس سال   

 

کتابخانه بيمارستاني جهت اشاعه اطالعات باليني براي حرفه مندان پزشکي مانند پزشکان، پرستاران، تکنسين هاي 

کتابخانه بيمارستان شهداي خليج فارس از اوايل سال آزمايشگاهي، پيراپزشکان و مديران بيمارستان تاسيس مي شود. 

با هدف تامين نيازهاي اطالعاتي اعضاء هيات علمي، دانشجويان، پژوهشگران و کارکنان در جهت توسعه فعاليتهاي  1380

ل بيمارستان فعاليت رسمي خود را آغاز نمود و با انتقا 1390پژوهشي و آموزشي با امکانات محدود آغاز به کار کرد و در سال 

به محل فعلي به ساختمان جديد واقع در بخش رياست بيمارستان انتقال پيدا کرد ، که به دانشجويان و اساتيد و هئيت 

 .علمي و پرسنل بيمارستان ارائه خدمات مي نمايد 
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 مشخصات کتابخانه  کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر 

 مساحت  متر مربع  120

 ظرفیت سالن مطالعه  صندلی  25

کامپیوتر های بخش اطالع  سیستم  5

 رسانی 

 کتابهای التین  جلد  5130

 کتابهای فارسی  جلد  1492

 پایگاه اطالعاتی التین  5 

 پایگاه اطالعاتی فارسی  15 

 تعداد اعضاء  1362 

  

   خدمات کتابخانه 

   بخش فهرست نویسی 

اهميت فهرستنويسي و رده بندي در دستيابي آسان به منابع اطالعاتي مي توان بخش فهرستنويسي را مهمترين بخش و در 

واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقيقت فهرست کتابخانه اطالعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و 
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ارائه مي دهد. آماده سازي کتابها شامل مهرزدن و تهيه برچسب و محل نگهداري آن را به سهولت براي مطالعه و تحقيق 

 . استليبل 

    سازیبخش مجموعه

ت نظر به اين که ساالنه در ارديبهش. بخش مجموعه سازي  وظيفه انتخاب ، سفارش ، تهيه کليه منابع کتابخانه را به عهده دارد

گردد در نتيجه با گرفتن نيازهاي کاربردي دانشگاهي برگزار ميو آبان ماه نمايشگاه بين المللي تهران و نمايشگاه کتب 

اطالعاتي دانشجويان و اعضا هيات علمي سعي ميشود منابع مورد درخواست از طريقه مکاتبه با مدير گروه آموزشي و دريافت 

ت الزم ريد آنها اقداماليست کتابهاي درخواستي تهيه گردد و بر اين اساس کتابهاي مورد نظر کتابخانه تهيه و نسبت به خ

هايي به خاطر شرايط موجود کرونايي به صورت غير حضوري از ناشران مجموعه کتاب 1399اما در سال گيرد. انجام مي

  داري شدههاي خريليست کتاب خريداري گرديد.

   بخش امانت 

 پارس)در اين بخش، کتابخانه به صورت قفسه باز اداره ميشود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانه

بخش اامانت وظيفه امانت کتب و بازگشت و تمديد مدارک براي اعضاي کتابخانه بر عهده دارد  وکنندانتخاب مي (آذرخش

file:///C:/Users/User/Desktop/~$لیست%20کتب%20جدید%20خریداری%20شده%201400.xlsx
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براساس جدول زير  1399مراجعين در سال  دبه عنوان پر مراجعه ترين بخش کتابخانه مي باشد. تعدا بخش امانت کتابخانه

 .مي باشد

  

  
  مشخصات کتابخانه کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس 

  امانت کتاب 1801 

  برگشت کتاب 1745

  

   بخش اطالع رسانی

دستگاه رايانه جهت جستجوي منابع کتابخانه  1دستگاه رايانه جهت جستجو در بانک هاي اطالعاتي و  5اين بخش داراي 

 مي باشد که دانشجويان مي توانند از اين طريق به مقاالت و منابع مورد نياز خود دسترسي يابند. 

 

  

     فعالیت ها و اقدا مات برجسته

 هاي ديد آنها و اهداي کتابهاي خارج شده از کتابخانه به بخشوجين کتابها جهت جايگزين نمودن نسخه هاي ج

 مختلف بيمارستان جهت استفاده راحتتر پرسنل و پزشکان  

   خريد کتابهاي مورد نياز بخش ها و فهرست نويسي آنها و انتقال آنها به بخش ها 
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  استانداردافزايش تعداد مخزن کتاب و تعدادي صندلي ها و جايگزين نمودن صندلي هاي طبي و 

  و باز بودن سالن مطالعه و عصرسرويس دهي به اعضا در نوبت صبح 

  الزام استفاده از ماسک و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 

  روزانه  پيگيري جهت نظافت و ضد عفوني کردن 

 کتابخانه به صورت مداومه روز رساني وب سايت ب 

 درج اخبار کتابخانه در سايت کتابخانه بيمارستان  

 امانت منابع و پاسخگويي و ارائه خدمات تمديد بصورت روزانه 

 مرتب سازي قفسه هاي کتاب بصورت روزانه 

  اطالع رساني به اعضاء هيئت علمي با توجه به شرايط کرونايي جهت شرکت در کالسها وبينارهاي و کارگاههاي

 مجازي 

 اجراي پروتکل هاي بهداشتي در ارائه خدمات به مراجعين کتابخانه در طول پاندمي کرونا

 هپيگيري و مکاتبات الزم در خصوص نيازهاي تجهيزاتي، آموزشي، و مصرفي کتابخان 
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