
  كتابخانه تاريخچه

  
 هيات اعضاي به خدمات ارائه هدف با ،1367 آباددرسال خرم ومامايي پرستاري دانشكده كتابخانه

 مساحت. گرديد تاسيس لرستان پزشكي علوم دانشگاه كاركنان و محققين دانشجويان، علمي،

 نظير كتابخانه مختلف هاي بخش فضا اين در كه است  مربع متر 400 حدود كتابخانه ساختمان

 و خواهران) مجزا مطالعه سالن دو و نامه پايان و مرجع بخش فني، خدمات بخش امانت، بخش

 .دارد قرار( برادران

 :وظايف و اهداف

 منظور به روزآمد اطالعاتي منابع آوردن فراهم مامايي، و پرستاري دانشكده كتابخانه اصلي هدف

 و اهداف مهمترين از. است كتابخانه كنندگان استفاده پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت از حمايت

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي مامايي و پرستاري دانشكده كتابخانه هاي فعاليت

 نيازها تامين و امكانات نمودن فراهم و دانشكده پژوهشي و آموزشي نيازهاي شناسايي 

 الكترونيك و چاپي منابع از استفاده خدمات ارائه و كاربران اطالعاتي نياز شناسايي 

 الكترونيكي و چاپي از اعم اي كتابخانه منابع كيفي و كمي ارتقا 

 وابسته علوم و مامايي و پرستاري هاي زمينه در معتبر علمي منابع كليه آوري گرد  

  زيستي علوم و پزشكي اطالعاتي بانكهاي با ارتباط طريق از بهنگام و سريع رساني اطالع 

 جهان

 الكترونيك و چاپي اطالعاتي منابع پذير دسترس خدمات ارائه و سازماندهي 

 اطالعاتي منابع از استفاده و بازيابي در كاربران آموزش و راهنمايي 

 در موجود( نوري هاي ديسك و ها نامه پايان مجالت، كتب،) منابع  روزآمدسازي و ايجاد 

 كتابخانه

 كتابخانه سايت وب روزآمدسازي و محتوا تهيه 

  :كتابخانه انداز چشم



  اساتيد اطالعاتي نيازهاي تامين طريق از فرهنگي و پژوهشي آموزشي، اهداف از پشتيباني 

 دانشجويان و

 مرجع و تخصصي -علمي اطالعاتي منابع كيفي و كمي سطح ارتقاي 

 دانشگاه در پژوهش و آموزش كيفي سطح ارتقاء به كمك 

 و علمي هيات اعضاي براي الكترونيك منابع و يابي اطالع آموزشي كارگاههاي برگزاري 

 دانشجويان

 آن به دسترسي ميزان افزايش منظور به مجموعه بهينه سازماندهي 

 منابع از بهتر چه هر استفاده و اطالعات جستجوي جهت الزم هاي آموزش انجام 

 منابع كمبود رفع جهت  رساني اطالع مراكز ساير با ارتباط برقراري 

 آموزشي هاي رشته به توجه با كتابخانه جامعه اطالعاتي نيازسنجي 

 ها اولويت به احترام اساس بر اطالعاتي منابع انواع گيري كار به و دستيابي آوري، فراهم 

 مراجعان وانتظارات

 منابع اشتراك در مشاركت طريق از اطالعات به دسترسي در تسهيل 

 مناسب كيفيت با پاسخگويي و منابع انتقال طريق از كننده مراجعه رضايت جلب 

  آموزشي نيازهاي به پاسخگويي منظور به كتابخانه در دوستانه و صميمي محيطي ايجاد 

 كاربران وپژوهشي

 كليه اجراي در پزشكي رساني اطالع و كتابداري علوم استانداردهاي گيري كار به 

 كتابخانه امور

   :كننده استفاده جامعه معرفي

 دانشگاه علمي هيات اعضاي •

 تكميلي تحصيالت و كارشناسي كارداني، مقاطع تمام در دانشگاه دانشجويان •

 دانشگاه كاركنان ي كليه •

 

 


