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روزهای شنبه تا چهارشنبه از  : ساعت کار کتابخانه

 7/03عصر و پنجشنبه ها     7/003صبح الی     7/03ساعت  

 عصر می باشد. 7/007صبح الی 

 

گیالن، رشت ، خیابان نامجو ، مرکز آموزشی  :آدرس

 درمانی الزهرا)س( ، واحد کتابخانه

 34334- 93845کدپستی :

 44445333 فکس :

متخصصین ودانشجویا : مدارک الزم عضویت

ن ورزیدنت ها بادر دست داشتن عکس اسکن 

شده و کارت شناسایی وکارمندان اداری 

وپرستاری عالوه بر عکس اسکن شده  باحکم 

کار گزینی به کتابخانه مرکزی یا کتابخانه 

محل خدمت مراجعه نمایند .تا کارت عضویت 

 صادر گردد.

 

 

مدت اعتبار کارت تا پایان خدمت توجه: 

وبرای دانشجویان  تا اتمام  دوران تحصیل می 

 باشد.

 

 

 کارکنان:

طاهره علیدوست)کارشناس ارشد پرستاری(:مسئول  

 کتابخانه

 talidoost@yahoo.comآدرس پست الکترونیک:

 133داخلی  -11196334تلفن:   

 

 زکیه بامروت )کارشناس حسابداری( 

zakiyeh_bamorovat2018@yahoo.com

 133داخلی  -11196334تلفن:  کتابدار 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( 

 

راهنمای استفاده کاربران از 

 خدمات کتابخانه

 

313/3131 

mailto:talidoost@yahoo.com
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 بسمه تعالی

 معرفی کتابخانه

الزهرا)س( آموزشی و درمانی کتابخانه مرکز
 تاسیس شد. 3196سال  در

این کتابخانه ،تخصصی و شامل کتب 
فارسی و مرجع )شامل کتب  التین،

دیکشنری ها، دایره المعارف ها،  راهنما،
اطلس ها و دستنامه ها(، کتب الکترونیک و 

 است. NLMجهانی نظام رده بندی

 اهداف کتابخانه

تخصصی و – گردآوری منابع اطالعاتی علمی

مرجع در زمینه های فعالیت بیمارستان و 

جهت  ارتقای سطح کمی و کیفی آن در

 مراجعان پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز

استفاده از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به 

منظور اشاعه ی سریع تر اطالعات، افزایش 

 خدمات. بیشتر دسترسی به آن و عرضه

کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، 

آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین 

نیازهای اطالعاتی کاربران با بکارگیری شیوه 

 های نوین کتابداری و اطالع رسانی.

کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران 

کتابخانه و کارکنان بیمارستان با استفاده از 

 تکنولوژی های پیشرفته اطالعاتی.

 بخش های کتابخانه

امانت و بازگشت کتب ،  . میز امانت : 4

سازماندهی و فهرست نویسی منابع و خدمات 

مرجع و عضویت کتابخانه و پاسخگویی به سواالت 

 مراجعین توسط کتابدار انجام می شود.

 

 

مساحت کل فضای  . سالن مطالعه :3

 متر مربع می باشد متر 37 کتابخانه

 عدد 3 : تعداد میز مطالعه

 عدد 03تعداد صندلی : 

 

 

دستگاه رایانه و  2با تعداد  . سایت کتابخانه :3

یک دستگاه پرینتر ، دسترسی مراجعین به 

 اینترنت و پایگاههای اطالعاتی را فراهم می آورد.

 اطالعات تماس :

-11193333 و 331-11193331 مرکز تلفن بیمارستان

 133 داخلی - 331

 

 

مرکز  آدرس الکترونیک کتابخانه

 آموزشی درمانی الزهرا)س(:

  

Lib.alzahra1369@gmail.com 

 

 

شناسه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی 

 : الزهرا)س(

 IR-202670016 شناسگر استاندارد  شابکا در

 های ایران المللی کتابخانه بین


