تتتت

مقدمه

مركز زپشكي آموزشي ردماني امام علي (ع)

آشنايي با مركز اطالع رساني و كتابخاهن

نقاط قوت مجموعه

کتابخانه بیمارستان امام علی (ع) در نیمه دوم سال  11در

• ارائه خدمت کتابخانه ای به مراجعین در زمینه های

راستای آموزشی شدن بیمارستان فعالیت خود را آغاز

مختلف از جمله کتاب ،نشریات ادواری ،پایان نامه،

نمود .در حال حاضر ،کتابخانه در حوزه معاونت آموزشی

مقاالت

بیمارستان در راستای سیاست های دانشگاه در جهت

• ارائه خدمات بانکهای اطالعاتی علمی و فنی داخلی و

تامین منابع علمی فارسی و التین با توجه به سیاست

خارجی

مجموعه سازی ،موضوعات زیر را در مجموعه خود پوشش

• پیش بینی ترتیبات و تسهیالت الزم برای استفاده هر

می دهد :داخلی ،عفونی ،کودکان ،جراحی ،پوست،گوش و

چه بیشتر استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه

حلق و بینی و پرستاری به صورت قفسه باز اداره می

• شناسایی نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان و

شودکتابخانه بیمارستان امام علی (ع) به مساحت کل 19

پیشنهاد تهیه آنها

متر مربع در طبقه سوم کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

• انجام خدمات آماده سازی کتاب بعد از انجام خدمات

امام علی (ع) قرار دارد .این کتابخانه شامل سالن مطالعه

فنی (فهرست نویسی و رده بندی )

(خواهران و برادران) ،مخزن کتاب و سایت می باشد .در

• نصب و راه اندازی حداقل  6رایانه در خصوص

سال  1317تعداد کتب فارسی مجموعه  1237نسخه و

جستجوی کامپیوتری

تعداد نسخ کتب التین  379جلد می باشد.

شرح وظايف
 -1حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

اهداف و وظايف
از آنجا که تحقیق رسالت دانشگاه است و کتابخانه ابزار
تحقیق و هیچ دانشگاهی بدون داشتن کتابخانه ای قوی و

7931

كرج  ،ابتدا ی جاده چالوس  ،هس راه عظیمیه

غنی نمی تواند به رسالتش جامع عمل بپوشاند؛ کتابخانه
بیمارستانی نیز به منزله بخشی جدایی ناپذیرو فرهنگی از
این قاعده مستثنی نمی باشد.

 -2امانت کتاب بر اساس مقررات کتابخانه
 -3نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
 -4منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده
 -5رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن
-6نظارت بر امور سالن های مطالعه و مخزن
 -7تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است و
پیگیری جهت بازگشت کتابهای مذکور
 -8انتخاب کتب جدید متناسب با گروه های آموزشی و
انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتاب

جامعه استفاده كننده

ضوابط مربوط به تأخير در تحويل منابع

اطالعات تماس

امانت گرفته شده
گروه اول :اعضاء هیأت علمی و درمانی شاغل
گروه دوم :دانشجویان دانشگاه در مقاطع و گروه های
مختلف
گروه سوم :کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی شاغل
گروه چهارم :اساتید و محققان و دانشجویان خارج از
بیمارستان و دانشگاه

شماره تماس مستقیم92632547112 :

به ازای هر روز دیرکرد در برگرداندن منابع امانت گرفته
شده ،مشمول جریمه نقدی برابر با وجه مصوب در ابتدای
سال می گردد
در صورت گم کردن ،خسارت زدن ،مخدوش و ناقص
نمودن منابع و اموال کتابخانه امانت گیرنده مکلف است
نسبت به تهیه آن اقدام و در صورت یافت نشدن ،معادل
قیمت همان منبع امانتی را به تشخیص کتابدار به کتابخانه

شرايط عضويت

گروه اول ،صورت خودکار عضو کتابخانه هستند
گروه دوم و سوم امانت کتاب با کارت دانشجویی و یا
کارت پرسنلی معتبر انجام می پذیرد
به گروه چهارم امانت تعلق نمی گیرد و می توانند با ارائه
کارت شناسایی از سالن مطالعه استفاده نمایند

پرداخت نماید.
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