دفعات

حداکثر مدت

تعداد مجاز

تمدید

زمان امانت

کتاب امانتی

اعضای هئیت علمی

2

14

10

مربیان آموزشی

2

14

7

دانشجویان ارشد

2

14

7

دانشجویان سال  4به بعد

2

14

5

دانشجویان کارشناسی

2

14

3

گروه امانت گیرنده

اعضاء میتوانند با مراجعه مستمر به سرویسهای امانت از خدمات
زیر استفاده کنند:
 رزرو کتابهای که در امانت
 آگاهی از وضعیت کتابها رزروی

مرکز آموزشی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر شهدای خلیج فارس بوشهر

معرفی

ک ت ا ب خ ان ه ب ی م ا ر س ت ا ن
شهدای خیلج فارس بوشهر

 تمدید کتابها در صورت عدم رزرو
 آگاهی از تاریخ بازگشت کتابهای خود
 آگاهی از میزان جریمه و دیر کرد کتابها

■تسویه حساب
اعضااااء ه یت علمی که منتقل ،بازنشاااساااته ،بازخرید و یا به
مأموریت بیش از سه ماه اعزام میشود و یا به هر دلیلی به خدمت
آنها خاتمه داده میشود .دانشجویان و پایان هر مقطع تحصیلی و
نیز هنگام تغییر وضاااعیت ن یر انتقا  ،انصااارا و یا ن ایر آن
کارکنان رسااامی ،پیمانی ،بیمه ای و قراردادی بیمارسااا تان که
سازمان دیگری منتقل شده و یا بازنشسته و بازخرید میشوند و یا
به هر دلیل دیگری به خدمت آنها پایان داده می شود .برای تسویه
حساااب به مرکز اع

رسااانی و کتابنانه مراجعه کنند و امضااای

رئیس این بنش و مهر کتابنانه را دریافت نمایند.

 اساتید ،دانشجویان و کارکنان محترم
شما عزیزان میتوانید جهت تمدید غیرح ضوری کتابهای خود با
شماره ذیل تماس حاصل بفرمایید.
)داخلی 54212154 -077 (1470

مرکز توسعه پژوهشهای بالینی 1397
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

■بخش سالن مطالعه

■معرفی کتابخانه
کتابنانه بیمارستان شهدای خلیج فارس از اوایل سا  1380با هد
تامین نیازهای اع عاتی اعضاء هیات علمی ،دانشجویان ،پژوهشگران و
کارکنان در جهت توسعه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی با امکانات
محدود آغاز به کار کرد و در سا  1390فعالیت رسمی خود را آغاز
نمود و با انتقا بیمارستان به محل فعلی به ساختمان جدید با مساحت
بالغ بر  120متر زیر بنا واقع در بنش ریاست بیمارستان انتقا پیدا
کرد که شامل بنش مدالین با تجهیزات  5سیستم و سالن مطالعه به
مساحت  24متر برای حدود  25نفر و تعداد اعضاء  2469نفر می
باشد ،ارائه خدمات میکند.
این کتابنانه با بکارگیری شیوههای نوین کتابداری و اع رسانی و
تکنولوژی پیشرفته در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی منابع و
امکانات به من ور افزایش سرعت اع
و اع عات در راستای اهدا

رسانی و دسترسی مطلوب منبع

آموزشی و پژوهشی دانشجویان ،فعاالنه

به عرضه خدمات میپردازند.

■اهداف و وظایف
در راستای پیشبرد امر آموزشی و پژوهشی هد عمده این مرکز فراهم
آوری دسترسی استفاده کنندگان به منابع و اع عات مورد نیاز و کافی
جهت مطالعه و تحقیق و محیطی مناسب جهت استفاده از منابع می
باشد.
وظایف کتابخانه و اطالعرسانی:
 نیاز سنجی ،گردآوری و سفارش مواد کتابنانه ای اعم از مواد چاپی
و الکترونیکی
 راهنمایی و آموزش و ارائه خدمات اع عاتی آف ین و آن ین در
زمینههای منتلف
 هدایت و راهنمایی دانشجویان و کاربران در پیدا کردن منابع و
اع عات مورد نیاز

 معرفی پایگاهای اع عاتی به کاربران

مدت امانت و تعداد منابع بر حسب شرایط و با ص حدید مس و

 ارائه مقاالت علمی بصورت چکیده و تمام متن برای کاربران

قابل تغییر است .مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی با

 خدمات امانت و بازگشت و شلفخوانی

توجه به خط مشی کتابنانه قابل تغییر است.

 ارائه خدمات مرجع

در صورتی که تاخیر شنصی زیاد باشد با ن ر مس و بنش

 وجین دورهای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابنانه

■مجموعه

فایل شنص تا یک ماه مسدود میشود و شنص قادر به امانت
گرفتن هیچ منبعی نمیباشد.
در صورتی که منابعی دارای متاضی زیاد باشد و تعداد نسخ آن

این مجموعه بالغ بر  3377کتب فارسی و  2066کتب التین میباشد
و همچنین امکان دسترسی به بانک اع عاتی معتبر علمی 12 ،مجله
فارسی10،پایگاه اع عاتی التین 4 ،پایگاه اع عاتی فارسی و 1420
کتابهای الکترونیکی ) (E-bookبرای کاربران فراهم شده است.

 24ساعت برای آن شنص نگه داشته میشود بعد از این زمان

■بخشهای کتابخانه

در صورت وجود امانت گیرنده به امانت داده میشود.

امانت و گردش منابع :در این بنش ،کتابنانه به صورت قفسه باز

ساعت کار کتابخانه :کتابنانه در دو شیفت صبح از ساعت

اداره میشود و مدرک مورد ن ر خود را با جستجو در نرم افزار کتابنانه
(پارس آذرخش) انتناب میکنند.

 7:30الی 13:30و در شیفت عصر از ساعت  13:30الی 18:30

محدود بوده یک نسنه از این منابع در کتابنانه قرار خواهد
گرفت و قابل امانت نمیباشد .در صورتی که منبعی رزرو شود

به اعضاء خدمات ارائه میدهد.

بخش مدالین :پایگاههای اشتراکی وزارت بهداشت دانشگاه این پایگاه

■ضوابط مربوط به تاخیری در تحویل کتابها

ها امکان جستجو و دانلود متن کامل و چکیده مقاالت موجود در
مج ت اشتراکی وزارت بهداشت و سایر اع عات مورد نیاز پژوهشگران،
پزشکان و پیراپزشکان از جمله فیلمهای آموزشی ،آخرین دستاوردهای
تیمی در زمینه بیماریها را فراهم مینمایید .دسترسی به این پایگاهها
از بنش کتابنانه دیجیتا در سایت امکانپذیر است.

در صورتی که منابع گرفته شده در موعد مقرر به کتابنانه

بخش مراجعه کننده :شامل راهنمایی و مشاوره مراجعان به کتابنانه
جهت یافتن موضو مورد ن ر در منابع موجود در کتابنانه ،همچپنین
کمک و راهنمایی و آموزش مراجعان در استفاده از اینترنت جهت
جستجو مطالب مورد نیاز نیز توسط کتابدار صورت میگیرد.

برگردانده نشود ،به ازای هر روز تاخیری برای هر نسنه کتاب
 60تومان لحاظ میشود .در صورتی که کتاب به هر صورتی
مفقودی ،ناقص یا غیر قابل استفاده شود ،ع وه بر جریمه ،و
مسدود شدن فایل شنص به مدت یک ماه بایستی عین کتاب به
کتابنانه تحویل داده شود و در صورتی که قابل تهیه نباشد هزینه
کتاب از فرد گرفته میشود.

