بسمعه تعالي
همكاران كتابخانه:
راههاي ارتباطي شما با ما :

خانم رقيه ابويي مهريزي(رئيس كتابخانه)
خانم مريم ياسي(كارشناس كتابخانه)
خانم مريم غني پور ساعي(كارشناس كتابخانه)

24-33223222
داخلی462-451:

خانم سعيده هدايتي(كارشناس كتابخانه)
آقاي بابک قسمتي(كارشناس كتابخانه)

آشنايي با كتابخانه

پردیس حکیمیه:
55221151

ايميل كتابخانه:
hselibrary@sbmu.ac.ir

كتابخانه آماده پذيرش كليه درخواستهاي شما مراجعين
جهت تامين منابع مي باشد

دانشكده بهداشت
و ايمني
ht t p://l i bph.sbmu.ac.i r

ساعت كار كتابخانه 8 :لغايت 71عصر

خرداد ماه 98

كتابخانه دانشكده بهداشت و ايمني داراي بخشهاي

رده بندي كتابخانه ال سي و نظام كتابخانه مي باشد.

(برخي از وظايف كتابخانه دانشكده بهداشت و

زير مي باشد:
 مخزن كتابهاي فارسي و لاتين
 مخزن پايان نامه ها

ايمني )

كتابخانه مجهز به سيستم گيت مي باشد.
 تدوين آيين نامه و مقررات استفاده از

 ميزامانت كتابخانه

كتابخانه

 سالن مطالعه خواهران و برادران

 تدوين خط مشي مجموعه سازي و مجموعه

 بخش جستجوي اطلاعات

گستري

 بخش اطلاع رساني
تعداد منابع

 انتخاب ،خريد  ،ثبت  ،رده بندي ،فهرست
روش بازيابي اطلاعات منابع موجود در كتابخانه در حال

نويسي و آماده سازي منابع جهت بازيابي

 كتابهاي فارسي 70511عنوان و نسخه

حاضر از طريق جستجو در نرم افزار كتابخانه آذرخش

بهتر و آسانتر

 تعداد كتب لاتين  4550عنوان و نسخه

تحت وب ميباشد .

 ارائه خدمات مرجع و امانت به مراجعين
 اطلاع رساني دقيق  ،سريع و روزآمد از منابع

 تعداد پايان نامه ها  508عنوان

كتابخانه به مراجعين

 تعداد فايل پي دي اف  1111عنوان
آدرس پرتال كتابخانه جهت جستجوي منابع:

Dlib.sbmu.ac.ir

 ارزيابي مداوم منابع و وجين مجموعه
 ارزيابي خدمات كتابخانه در ارتباط با نيازهاي
بالقوه و بالفعل مراجعه كنندگان
 رزرو و تمديد مدارك به صورت حضوري و

همچنين از طريق آدرس بالا مي توان از هر جاي ممكن
كه به اينترنت متصل باشيد به فهرست عناوين كتب
فارسي و لاتين و پايان نامه ها دسترسي داشت.

تلفني
 بازسازي و مرمت برخي كتب آسيب ديده
 آموزش استفاده از منابع كتابخانه و سيستم
جستجوي منابع كتابخانه
 پيگيري جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي

