کتابخانه اين مرکز دارای دو نيروی کتابدار می باشد .
ساعت کاری آن از  ٨صبح الی  ١۶بعد از ظھر از شنبه الی
چھارشنبه می باشد.

معرفی بخش ھای کتابخانه
بخش سازماندھی منابع
سازماندھی منابع از جمله خدماتی است که در کتابخانه ھا به
صورت متمرکز صورت می گيرد.

کتابخانه دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم
پزشکی البرز

در ابتدا تامين بودجه و تھيه ليست منابع مورد نياز حائز
اھميت است .

شابکا کتابخانه دانشکده پرستاری IR-200960019 :
اھداف کتابخانه :
از سال  ١٣٩٢با جدا شدن دانشکده پرستاری از پزشکی
کتابخانه اين مرکز به طور مستقل شکل گرفت .
در سال  ١٣٩۶مجموعه کتابخانه فوريت ھای پزشکی به آن
اضافه شده و ھم اکنون دارای  ٧۵٠٠نسخه کتاب فارسی و
 ٢٠٠عنوان کتاب التين می باشد.
ماموريت اين کتابخانه تقويت آموزش ،پژوھش و فعاليتھای
پژوھشی دانشکده و حمايت از تالشھای آن در جھت ارتقای
رتبه  ،از طريق تھيه ،توسعه و تسھيل دسترسی به منابع و
اطالعات علمی مورد نياز دانشگاه و مديريت بھره برداری از
اين منابع می باشد.

•
•
•
•
•
•
•
•

ارتقاء کمی وکيفی ارائه خدمات کتابداری و اطالع
رسانی به مراجعين
ارتقاء آموزش به کاربران
بھبود رضايت مراجعين
ارتقاء و بھبود استاندارد ھا
ارتقاء و توسعه نيروی انسانی متخصص و توانمند
سازی پرسنل کتابخانه ھا
ارتقا و بھبود استاندارد فضای فيزيکی کتابخانه ھا
ارتقا و بھبود استاندارد تجھيزات کتابخانه ھا
ارتقاء سيستم فناوری اطالعات

بديھی است پس از خريد کتابھا ،برای اين که بتوان آنھا را
قابل جستجو و امانت برای کاربران نمود ،نياز به انجام
فرآيندھايی است .اين فرايندھا که شامل سازماندھی و آماده
سازی می شود .
کليه فعاليت ھای الزم برای قابل دسترس نمودن منابع از
طريق سيستم جامع کتابخانه وظيفه اصلی اين بخش می باشد
که شامل ثبت و ورود اطالعات فھرستونيسی و تھيه خروجی
ھای ھر کتاب و آماده سازی فنی و فايل کردن منابع است.

بخش امانت
بخش امانت کتابخانه دانشکده پرستاری آماده ارائه خدمات به
کاربران می باشد .مخزن کتابخانه بصورت قفسه بازاست و
مراجعه کننده می تواند به منابع دسترسی داشته باشد.

منوی کتابخانه در سايت دانشکده پرستاری شامل بخش ھای
مختلفی است .
فايل راھنمای ثبت نام برای آشنايی بيشتر در اين قسمت وجود
دارد .ميتوانيد دسترسی سريع به پورتال جھت ثبت نام داشته
باشيد.

نحوه چيدمان کتابھا در قفسه ھا بصورت موضوعی و دارای
رده بندی  LCبرای کتابھای غير پزشکی و  NLMبرای
کتابھای پزشکی می باشد.

لينک کتابخانه ديجيتال و سامانه منبع ياب و نوپاد برای
کاربران گرامی در اين بخش قرار داده شده است .

برای عضويت به آدرس  /hp://192.168.32.64مراجعه
فرماييد.

قوانين و آيين نامه ھای انضباطی عضويت در اين منو قابل
مشاھده است .

راھنمای ثبت نام در سايت دانشکده پرستاری بخش کتابخانه
می باشد .مدارک الزم شامل فايل عکس اسکن شده برای
دانشجويان و عکس و حکم کارگزينی برای کارکنان و
اعضای ھيات علمی است.

از ديگر امکانات اين بخش معرفی تازه ھای کتاب می باشد .
کليه عزيزان از اين طريق با منابع جديد آشنا می شوند.
ھر گونه تغييری در ساعت کار يا تعطيلی کتابخانه از طريق
سايت به اطالع عزيزان ميرسد .

برای اعضای جديد به طور دايم نحوه استفاده از کتابخانه
آموزش داده ميشود.
منابع اطالعاتی الکترونيکی
منابع علمی الکترونيکی معتبر توسط وزارت متبوع
خريداری و در اختيار دانشگاھھای علوم پزشکی کشور
قرار می گيرد .
اين منابع الکترونيکی شامل موارد زير می باشد:

خدمات سايت کتابخانه

•
•
•
•
•
•

بانک ھای اطالعاتی )(Database
نشريات الکترونيکی )(E-Journals
کتب الکترونيکی )(E-book
منابع اطالعات دارويی )(Drugs
پزشکی مبتنی بر شواھد ) Evidence Base
(Medicine
مولتی مديا و تصاوير پزشکی

دسترسی به فھرست منابع الکترونيک از طريق پورتال
کتابخانه با آدرس
https://diglib.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default
 .aspxامکان پذير است .

بخش پايان نامه ھا
اولين گروه دانشجويان ارشد پرستاری اورژانس در حال
تحصيل می باشند و در حاضر فاقد بخش پايان نامه ھا می
باشد.
جامعه استفاده کننده:
ھيات علمی شاغل دانشکده
دانشجويان دانشکده
پرسنل دانشکده

تماس با ما
آدرس محل کار :کرج-بلوار باغستان باالتر از پارک تختی
خيابان اشتراکی گلستان يکم
صندوق پستی ٣١۴٨۵/۵۶١
تلفن ٣۴٣٣۶٠٠٧-٩ :داخلی ٣٠٨

