
 

 8931اخبار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

 8خبر 

خانه و همچنین کتابپژوهشگران  رای دانشجویان،یک رویداد فرهنگی مهم و با ارزش ب تهراننمایشگاه بین المللی کتاب 

لیل د مخصوصا منابعی که تهیه آن ها به مورد نیاز به دلیل فراهم شدن  فرصت مناسب برای تهیه کتب  های دانشگاهی

 سال  کمتر امکان پذیر است، می باشد.  ارزی در طول های محدویتقیمت باالی دالر و 

ه سدانشکده پرستاری بروجرد به عنوان تنها کتابخانه مرجع دانشجویان، به دلیل بودجه بسیار کم )  متاسفانهاما  

بروکراسی دست و پا گیر و پیچده نتوانست آن طور که باید از فضای مناسب نمایشگاه کتاب استفاده و  تومان ( میلیون

کتاب ها ی مورد نیاز به روال سال های گذشته ضمن اولویت بندی نیازهای دانشجویان،  نماید، با این وجود، سعی شد 

 با حضور مسئول کتابخانه در نمایشگاه تهیه شود. 

 2خبر 

ما ا الم عدم اختصاص بودجه خرید کتاب به بیمارستان های غیر آموزشی  از طرف دانشگاه، رئیس بیمارستانبا وجود اع

اخالقی  جهت غنی سازی  –فرهنگی بیمارستان اقای امیرزاده در اقدامی  آن اقای دکتر نامداری و مدیرخمینی ) ره ( 

 . اختصاص دادند مبلغ شش میلیون تومان کتابخانه بیمارستان ، 

 9خبر

همان طور که می دانیم، کتابخانه دانشکده پر ستاری پل دختر، در سیل اخیر آسیب دیده و همه منابع آن کتابخانه از 

با   ،) آقای فرهادی و خانم کلهر( با سابقه دانشگاه علوم پزشکی لرستانان کتابدارنفر از  دو بین رفت. در این راستا

ساریان معاون تحقیقات و خانم دکتر صمدبیک مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه، و هماهنگی با آقای دکتر خاک مساعدت

تحت  حرفه ای –اخالقی  در یک حرکت حضور در غرفه های ناشرین مختلف کتب علوم پزشکی، و فراوان تالش  با



، موفق شدند برخی کتب مورد نیاز دانشکده پرستاری پل دختر را به ارزش حدود چهل و پنج عنوان گلریزان کتاب 

 تهیه نمایند.  میلیون تومان 
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