تاریخچه کتابخانه:

پوشش موضوعی منابع:
این کتابخانه شامل مجموعه ای از کتب فارسی والتین،
مرجع(دیکشنری ،دایرةالمعارف ،اطلس و دستنامه)،
کتب الکترونیکی ،پایان نامه ،مجالت فارسی والتین
وسی دی پیرامون موضوعاتی همچون :قلب و عروق،
جراحی

عمومی ،جراحی

قلب،جراحی پالستیک،

ارولوژی ،نفرولوژی ،اطفال ،بیهوشی و رانیماسیون،

کتابخانه

پاتولوژی ،علوم آزمایشگاهی ،رادیولوژی و ...می باشد.
کتابخانه بیمارستان شهید مدرس از سال  1354فعالیت
خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه ملی ایران آغاز

مرکزپزشکی ،آموزشی و درمانی

نمود .بعد از جدا سازی وزارت بهداشت و درمان از
وزارت علوم در سال  ،1363کتابخانه بیمارستان تحت
نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

شهید مدرس

درمانی شهید بهشتی به کار خود ادامه داد.
این کتابخانه به مساحت  300متر مربع در ضلع شمال
غربی بیمارستان قرار دارد و شامل :سالن مطالعه ،مخزن،
آرشیو مجالت و سایت می باشد.این مجموعه به گونه
یک جریان زنده وپویا می ماندکه انواع مواد چاپی وغیر
چاپی به کتابخانه وارد می شود وپس از سازماندهی در
اختیار کاربران قرار می گیرد.کتابخانه این مرکز ،زیر
مجموعه کتابخانه دیجیتالی است و همه کاربران علوم
پزشکی از طریق نرم افزار مکتوب به آن دسترسی دارند،
مخزن به صورت قفسه باز اداره می شود ومراجعین
محترم می توانند شخصاً کتاب یا نشریه مورد نظر خود را
از روی قفسه ها انتخاب نمایند وچنانچه نیاز به راهنمایی
جهت دسترسی به سایر منابع کتابخانه داشته باشند ،با
راهنمایی کتابدار از برنامه مکتوب استفاده نمایند..

تعداد کتب فارسی و التین کتابخانه بیش از 7000جلد
وبیش از  140عنوان نشریات چاپی فارسی و التین
موجود است.
خدمات کتابخانه :
میز امانت وارائه سرویس به مراجعان
امانت مواد چاپی وغیر چاپی
ارائه خدمات جستجو در اینترنت در محل
کتابخانه وتهیه پرینت
امکان اتصال به سایر کتابخانه های دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی وآگاهی از منابع
موجود
امکان جستجودر پایگاه های اطالعاتی
دانشگاه علوم پزشکی ( )lib.sbmu.ac.ir
ودسترسی به (full textمتن کامل) مقاالت
کمک به مراجعان در جستجوی مقاالت از
طریق استراتژی جستجودر پایگاههای
اطالعاتی

امکانات کتابخانه :
مخزن کتابهای چاپی فارسی والتین
سالن مطالعه
نشریات وپایان نامه ها
سایت کتابخانه شامل  5دستگاه رایانه متصل به

تأخیر در استرداد
در صورت دیرکرد در بازگشت منابع وتذکر کتابدار،
اسامی افراد به مسئول آموزش بیمارستان ارسال خواهد
شد تا از اعالم نمره افراد به دانشگاه خودداری گردد.

اینترنت برای استفاده مراجعان می باشد و آدرس
آن از طریق زیر
( )http:\\modares.sbmu.ac.irقابل
دسترسی است.
اعضای کتابخانه:

مفقود شدن منابع

موظف است کتاب را عیناً تهیه و به کتابخانه تحویل
نماید.

تماس با ما

بیمارستان شهید مدرس

اهداف کتابخانه:
ارائه خدمت کتابخانه ای به مراجعین در زمینه

به کلیه اعضاء کتابخانه حداکثر 3جلد کتاب و به مدت 7

های مختلف ازجمله کتاب ،نشریات ادواری،

روز امانت داده می شود ،بدیهی است با در نظر گرفتن

پایان نامه و مقاالت

شرایط  ،این مدت حداکثر  2بار قابل تمدید می باشد.

ارائه خدمات بانکهای اطالعات علمی داخلی و

آنهااستفاده کنند .

پنجشنبه ها 7:30 – 13:

نشانی :تهران ،تقاطع یادگار امام وسعادت آباد،

یک قطعه عکس به همراه معرفی نامه ازواحد مربوطه

نمی شود و مراجعه کنندگان در داخل سالن می توانند از

شنبه تا چهارشنبه 7:30 – 16:

داخلی  585 :و 586

مدارک جهت عضویت

کتابهای مرجع وپایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده

ساعت کار

تلفن 021-22074087 :

نحوه عضویت وامانت :

شرایط امانت

زهرا دین پژوه -فاطمه لبکی

در صورت مفقود یا مخدوش شدن کتاب ،امانت گیرنده

اعضای هیئت علمی ،اساتید ،دانشجویان ،کارکنان سازمان

وتکمیل فرم

پرسنل کتابخانه

خارجی
ارتقا کمی و کیفی منابع کتابخانه ای و باال بردن
سطح علمی مراجعین
بهبود رضایت مراجعان

