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 مربع متر 467  کتابخانه دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران با

 طالعهم سالن دو داراي کتابخانه اين. است شده واقع ومامايی پرستاري دانشکده ساختمان شمالی ضلع در مساحت

 آموزشی، دي سی نامه، پايان التين، و فارسی نشريه التين، و فارسی کتاب کتابخانه موجود اطالعاتی منابع. است

  .است مدارک و اسناد و الکترونيک کتاب

 در معتبر و علمی منابع گردآوري هدف با عالی آموزش موسسه 8 ادغام با همزمان 1364تابخانه در سال اين ک

 ستاسي دانشکده دانشجويان نياز با متناسب خدمات آوري فراهم و آن وابسته علوم و مامايی و پرستاري زمينه

ده( است و کتاب ها براساس رده کنن مراجعه آزاد دسترسی) باز نوع از کتب بندي قفسه سيستم. است گرديده

 ارافز نرم" نسخه تهيه با نويسی فهرست ماشينی سيستم 1375 سال از. اند شده بندي طبقه NLM , LCبندي 

 هاي پايگاه مديريت براي "آذرخش پارس" افزار نرم به مجهز کتابخانه حاضر حال در. گرديد آغاز "نوسا جامع

کاربران از طريق شبکه اينترنت به پرتال کتابخانه مرکزي دانشگاه و کتابخانه  چنين هم. باشد می کتابخانه اطالعاتی

 بر Offlineبه صورت  1374هاي تابعه دسترسی دارند. خدمات جستجوي اطالعات ماشينی کتابخانه در سال 

 صورت به اطالعات جستجوي حاضر حال در. کرد کار به آغاز  ,Medline, cinahal اطالعاتی هاي بانک روي

Online  از طريق موتورهاي جستجوي متداول اطالعات و هم چنين توليدکنندگان اطالعات در سطح جهانی

  .است برداري بهره حال در وسيعی شکل به Science direct, ovid,Elsevierمانند 

 اهداف و فعاليت ها

روزآمد به منظور حمايت از فعاليت هدف اصلی کتابخانه دانشکده پرستاري و مامايی، فراهم آوردن منابع اطالعاتی 

از مهمترين اهداف و فعاليت هاي کتابخانه دانشکده  .هاي آموزشی و پژوهشی استفاده کنندگان کتابخانه می باشد

 :کرد اشاره زير موارد به توان می  پرستاري و مامايی

 ارتقا کمی و کيفی منابع کتابخانه اي اعم از چاپی و الکترونيکی 

 اطالعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونيک شناسايی نياز 

 خدمات ارائه  گرد آوري کليه منابع علمی معتبر در زمينه هاي پرستاري و مامايی و علوم وابسته و 

 هانج در زيستی علوم و پزشکی اطالعاتی هاي بانک با ارتباط طريق از هنگام به و سريع رسانی اطالع

 و ارائه خدمات دسترس پذير منابع اطالعاتی چاپی و الکترونيک سازماندهی 

 راهنمايی و آموزش کاربران در بازيابی و استفاده از منابع اطالعاتی 

  ايجاد و روزآمد سازي پايگاه هاي اطالعاتی کتب، مجالت، پايان نامه ها و ديسک هاي نوري موجود در

 کتابخانه

 تابخانهتهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت ک  


