
 

 

      

 

 

 

 مطالعه کتاب یعنی استحمام مغز

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات مالمت بار به 

 ساعات لذت بخش

 

 تهیه کنندگان کتابداران کتابخانه دکتر قزیب

 9317 آذر

  

بیمارستانی است یک کتابخانه  کتابخانه دکتر قریب،

آغاز به  ،و شروع به کار بیمارستان تاسیس زکه ا

اولین کتابدار این کتابخانه، خانم  فعالیت نموده است.

هیل انگلیسی بوده اند.این واحد در ابتدا فقط دارای 

بیماران و  کتابهای رمان فارسی و التین برای پرسنل،

در 6611سال مراه بیمار بوده است.کتابخانه تاه

ساختمان قدیم دایر بود و پس از آن به محل فعلی 

فضای  )طبقه اول بیمارستان( منتقل و تجهیز گردید.

متر مربع است و به صورت باز  166کتابخانه در حدود 

 اداره میشود.

امکددان .اسددت NLMرده بندددی کتابهددا بدده رو    

جستجوی اطالعات کتابشناختی، از طرید  ندرا افدزار    

 elib.sums.ac.irبدده آدر   ( (kohaکتابخاندده

 وجود دارد.  

کتابخانه شامل بخش هدای مخدزن کتدا  و اماندت، مرکدز      

 اینترنت و سالن مطالعه می باشد.

 

 

 

ن طب  آیین نامه کتابخانه رائه خدمات به مراجعه کنندگاا

کتب و  ،نیازاختیار قرار دادن منابع مورد  در )شامل

ت علمی یارت می گیرد. دانشجویان و کادر هنشریات( صو

به شرط عضویت در کتابخانه و نرا افزارکتابخانه  دانشگاه

(koha) می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند. 

شماره شابکا) شناساگر استااداار  بت ا المییت     

 کاابخاده ها  ر ایران(

 201930005-IR  نمازی )دانشگاه علوا بیمارستان

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فار ( ، 

  کتابخانه دکتر قریب

 

http://195.146.46.94/


 

 

 

        
 

 خرید کتا  از طری  زیر انجاا می شود :    

گروههدای آموزشدی و دریافدت    ارسال لیست بده   -6

 های انتخابی   لیست کتا 

کده   ،براسا  لیست عناوین کتا  های مورد نیاز -2

دارد و مورد تاییدد  گدروه قدرار    در کتابخانه قرار 

 می گیرد.

فهرست الفبایی کتدب خریدداری شدده از    

نمایشگاه یا مرکز نشر، پدس از خریدد در   

 تابلوی اطالع رسانی کتابخانه اعدالا مدی  

شددود و از طریدد  برنامدده کتابخاندده قابددل 

است. این فهرست در صفحه تدازه   بازیابی

 های کتابخانه در سایت آمده است.

 
مقاالتی  می توانید "سفار  مقاله" خدماتاز طری  

پایگاه های اطالعاتی  متن کامل آن ها از طری  که

را  دستر  نیستند شیراز قابل دانشگاه علوا پزشکی

 پس از بررسی فرا سفار  و دریافت .سفار  دهید

 

 
 

هزینه آن، مقاله مورد نظر شما به آدر  پست 

ارسال خواهد  ،را سفار فشده در الکترونیکی قید 

چنانچه مقاله مورد نظر شما یافت نشد، وجه  .گردید

در صورت نیاز به .دریافت شده مسترد خواهد گردید

( تما  61622166) این شماره  اطالعات بیشتر با

 .بگیرید

 

برگزاری کارگاههای آموزشی بانک های اطالعاتی در مرکز 

انجاا می اینترنت کتابخانه مرکز آموزشی درمانی نمازی 

 شود.

 

 

 عناوین بانکهای اطالعاتی 

Endnote 

Clinical key  

Up to date  

Pubmed 

Science direct 

Ovid  

Scopus 

ProQuest  

  سایت ندی برگزاری کارگاهها در برد و وبرنامه زمانب

کتابخانه قابل رویت می باشد در صورت تمایل به شرکت 

با کتابخانه  به صورت گروهی یا انفرادی   در کارگاهها

 تما  حاصل نمایید. 

چنانچه در ساعاتی غیر از ساعات ذکر شده تمایل به 

شرکت در کارگاهها داشته باشید می توانید با کتابخانه 

 .166-31652163  هماهنگ کنید.



 

 

 


