
 

 

 دانشکده پرستاری بروجرد:كتابخانه رسالت

اصلی کتابخانه  تقویت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و حمایت از برنامه های دانشگاه در جهت ارتقاءسالمت ،از هدف 

 . منابع علمی استو تسهیل دسترسی به منابع و اطالعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از  طریق تهیه ،توسعه

 كتابداران متعهد هستند به :

 ارائه بهترین خدمات ممکن از جهت به هنگام بودن ،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان  .1

 بکار گیری فناوری ها و منابع جدید اطالعاتی در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی  .2

 اشتراک تخصص و مهارتهای خود در استفاده از فناوری اطالعات  .3

 وظایف كتابخانه :

کتابخانه دانشکده و کتابداران متخصص آن پیوسته در تالشند تا هدف ها و وظایف خود را با هدف ها و رسالت دانشگاه منطبق و 

 هماهنگ سازند بر این اساس موارد ذیل را مد نظر دارند .

 نامه های پژوهشی دانشکده پشتیبانی  از بر .1

 مجموعه سازی ،سازمادهی و اشاعه اطالعات در راستای اهداف  وفعالیتهای  دانشکده    .2

 بکار گیری روشهای علمی نوین کتابداری و اطالع رسانی پزشکی در جهت ارتقاءخدمات کتابخانه  .3

ات علمی ،دانشجویان ،و کارکنان فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطالعاتی برای اعضای هی .4

 دانشکده به منظور پشتیبانی از هدف های آموزشی و پژوهشی کنونی و آینده دانشکده 

 ترین نیازهای اطالعاتی جامعه استفتده کننده و سفارش آنها  گردآوری  تازه  .5

 آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف  .6

 دانشگاه یرنامه راهبردی شده تعریف انداز چشم راستای در نمود خواهد تالش بروجرد پرستاری دانشکده کتابخانه:انداز چشم

 حرکت ، "سالمت های شاخص در پیشگام و ارایه خدمات در کارآمد ، سوم نسل های دانشگاه در پیشرو" لرستان پزشکی علوم



 جهت در آن تال شهای از حمایت و دانشکده پژوهشی فعالیتهای و پژوهش تقویت آموزش، کتابخانه این ماموریت رو این از. نماید

 و شگاهدان مورد نیاز علمی اطالعات و منابع به دسترسی تسهیل و توسعه تهیه، طریق از ، المللی بین و ملی درسطح رتبه ارتقای

 .باشد می منابع این از برداری بهره مدیریت

 و نعلمی، دانشجویا هیئت محترم اعضای بروجرد، پرستاری دانشکده کتابخانه از کننده استفاده جامعه:كننده استفاده جامعه

 باشد می دانشکده کارکنان

 در 0931سال  از.  کرد آغاز را خود فعالیت دانشکده تاسیس با همزمان1331سال در بروجرد پرستاری دانشکده کتابخانه:تاریخچه

 .دهد می ارائه خدمات دانشکده پرستاری کارکنان و علمی هیات اعضاء ، مربیان دانشجویان، به مربع متر 121 وسعت به فضایی

 کلهر مهوش: کتابخانه مسئول

 رسانی اطالع و کتابداری علوم ارشد کارشناس: تحصیلی مدرک

 13113116133: تماس تلفن

E Maill :kalhor_M@yahoo.com 

 بروجرد پرستاری دانشکده میدان بهشت اول بلوار بهشت ابتدای خیابان امیرکبیر  بروجرد: آدرس

 :كتابخانه مجموعه

 عنوان 1653 در جلد4344فارسی کتابهای 

 عنوان 111در جلد111تینال کتابهای

 :كتابخانه افزار نرم و سيستم

 در ای کتابخانه اطالعات ورود است. وب تحت کاوش افزار نرم افزارکتابخانه نرم.شود می اداره باز قفسه صورت به کتابخانه سیستم 

 .است اقدام دست

 NLM بندی رده روش و ( MESH ) مش موضوعی ازسرعنوانهای استفاده با التین و فارسی کتب نویسی فهرست و سازماندهی

 گیرد می انجام

 كتابدار وظایف شرح

 ....و ثبت اطالعات کتابها، بندی طبقه و بندی دسته مانند اموری در اطالعات فناوری های سیستم از استفاده-1

 .تخصّصی و عمومی کتابشناختی و مرجع منابع مجموعه سازماندهی و گردآوری-2

 .موجود شنیداری -دیداری علمی منابع از مندان قهالع استفاده امکانات آوردن فراهم-3

 .باشد آسان کاربران برای آنها یافتن که ای گونه به کتابها و منابع سازماندهی-4



 مراجعین تالسوا به پاسخگویی-5

 نظر مورد منابع و کتابها یافتن برای مراجعین به کمك-6

 شده منتشر جدید مجالت و کتابها از استفاده طریق از کتابخانه داشتن نگه روز به-4

 کتابداری نوین های روش از استفادها-8

 اجتماعی رویدادهای در شرکت و مذاکرات نمایشگاهها، طریق از کتابخانه خدمات ترویج-3

 لمع ابزارهای عاتی،الاط پایگاههای قالب در ها دیتابیس جدیدترین از استفاده با مندان قهالع به عاتیالاط نوین خدمات ارایه-11

 مراجعین به عاتیالاط های بانك در جستجو نحوه و کتابخانه در موجود منابع از استفاده وآموزش سنجی

 کتابخانه داخلی نامه آیین چارچوب در مراجعین به مناسب سرویس ارائه-11

 کتاب دریافت و سفارش به مربوط های فعالیت انجام و مراجعین احتیاجات بررسی و مطالعه-12

 نویسی کاتالوگ بندی، طبقه های نظام اساس بر منابع سازماندهی-13

 مختلف منابع از استفاده چگونگی و کتابخانه در موجود منابع از مراجعین کردن آگاه جهت در زمال فعالیت-14

 رسانی عالاط و کتابداری امور با مرتبط ستادی های طرح کلیه در زمال همکاری-15

 وکتابخانه نی رسا عالاط با مرتبط وپژوهشی آموزشی های برنامه و جلسات کلیه در رکتش-16

 رایانه و دفاتر در جدید های کتاب عاتالاط ثبت-14

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور سایر انجام-18

 ...و کتاب صورتجلسه خرید، کارت تهیه و خرید لیست تهیه قبیل از کتاب های نمایشگاه از کتاب خرید به مربوط امور انجام-13

 های نامه آیین در موجود امکانات حسب بر( اینترنت...  عاتیالاط های بانك در جستجو) ای رایانه رسانی عالاط سرویس ارائه-21

 کتابخانه داخلی


