
 

 

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی عالمه بالدی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

9139سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های مرکزی و اقماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهرمشخصات کتابخانه  

9139سال   

 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و اقماری مركزی هایكتابخانهآمار منابع 

 1399سال 

 

 منابع کتابخانه
کتابخانه 

 مرکزی

دانشکده 

 پزشکی

 بیمارستان

 شهدای خلیج فارس

 بیمارستان 

 قلب

 497 5980 8146 23430 کتب فارسی

 128 2050 3972 3528 کتب التین

 - - - 8124 کتب تخصصی معارف

 مشخصات کتابخانه
کتابخانه 

 مرکزی
 دانشکده پزشکی

 بیمارستان

 شهدای خلیج فارس

بیمارستان 

 قلب

 مساحت )مترمربع(
1200 

 مترمربع
 مترمربع 25 مترمربع 120 مترمربع 400

 8 24 47 97 ظرفیت سالن مطالعه

 3 5 6 36 رسانیکامپیوترهای بخش اطالع

 1341 1446 1495 1683 تعداد اعضا



 

 

 - - - 15 پایگاه اطالعاتی التین در دسترس *

 - - - Ebook 2514های الکترونیکی کتاب

 - - - 128 مجالت غیر آبونه فارسی

 - - 590 970 پایان نامه

 

 عملکرد کتابخانه در زمان شیوع ویروس کرونا:

 مرکزی و دانشکده پزشکیامانت در کتابخانه  رسانی به کاربران، سیستم جهت اشاعه به موقع اطالعات و خدمت 

تا در طی مدت زمان بسته شدن و تعطیلی کتابخانه از پرداخت جریمه به علت تأخیر در اندبه نحوی تنظیم شده

توانند برای مدت های امانی می  بازگرداندن منابع به کتابخانه جلوگیری به عمل آید. بر اساس این سیستم کتاب

 زمان بیشتری تمدید شوند.

نسبت به رعایت مسائل بهداشت فردی و شرایط پزشکی بسیار حساس  ده پزشکیمرکزی و دانشککارکنان کتابخانه 

هستند. در این رابطه زمانی که کارمندان نگرانی و ترس از ناقل بودن به ویروس کرونا و آلوده شدن به این ویروس 

دیریت کتابخانه ها همکاری دارند احساس کنند، مرا در خود و یا دیگر همکاران در محل کار که از نزدیک با آن

در ضمن شیفت عصر کتابخانه و سالن مطالعه . کنندبه پزشک و استفاده از دورکاری می شویق به مراجعه ها را تآن

جداگانه نگهداری  محلی در هفته دو مدت به برگشتی های کتاب باشد و نیز به خاطر شرایط موجود تعطیل می

 شوند.و سپس به مخزن منتقل می شوندمی

 
 

ح را شود که کلیه سطواز متولیان، خدمه و کارکنان نظافت خواسته می  های تابعهمرکزی و کتابخانهدر کتابخانه 

. همچنین کلیه استکلید  ها، صفحهها، تلفن تاپ، دستگیره درب عمیقاً تمیز کنند. این سطوح شامل دسک

 یبا الکل و ژل ضدعفونکننده دست عفونیبارمصرف و ضدپرسنل و کارکنان و کارمندان، مجهز به دستکش یک

 .هستند

 

 



 

 

 بخش امانت:

بخش امانت وظیفه امانت کتب و بازگشت و تمدید مدارک برای اعضا را برعهده دارد، بخش امانت کتابخانه به 

ترین بخش کتابخانه روزانه با جمع کثیری از محققین و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه ارتباط عنوان پر مراجعه

سال  طی های اقماریمرکزی و کتابخانهدر کتابخانه  پردازد که کارکرد این بخشداشته به ارائه خدمات به آنها می

 باشد:یبر اساس جدول ذیل م 1399

 کتابخانهمشخصات 
کتابخانه 

 مرکزی

دانشکده 

 پزشکی

 بیمارستان

 شهدای خلیج فارس

 بیمارستان 

 قلب

 61 3265 6707 9541 امانت کتاب

 52 3027 6815 10087 بازگشت کتاب

 

رسانی:بخش مرجع و اطالع  

ها نامهرسانی بر اساس خط مشی کتابخانه مسئولیت مدیریت کتابهای مرجع، نشریات، پایانبخش مرجع و اطالع

های اطالعاتی را بر عهده دارد در این بخش ضمن خریداری کتب مرجع بر حسب درخواست پذیری پایگاهو دسترس

تعداد  1398شود در سال بخانه تحویل داده میهای دفاع شده در دانشگاه نیز به کتانامهگروههای آموزشی، پایان

پایان نامه جدید وارد کتابخانه شده و توسط همکاران بخش مرجع فهرستنویسی شده و در مخزن کتابخانه  122

های جستجو به مراجعان های اطالعاتی و آموزش شیوهجهت استفاده محققان قرار گرفته است. تهیه راهنمای پایگاه

 مرجع صورت گرفته است.توسط همکارن بخش 

 

 بخش فهرستنویسی:

سازی منابع و تصحیح رکوردهای بخش فهرستنویسی و آماده سازی کتابخانه که وظیفه فهرستنویسی و آماده

عنوان کتاب فارسی جدید فهرستنویسی و تعداد  949تعداد  1398پیشین را بر عهده دارد. در این بخش در سال 

عنوان  422کتاب التین جدید فهرستنویسی و تعداد  347د همچنین تعداد عنوان کتاب فارسی تصحیح ش1564



 

 

برای  RFIDسازی کتاب شامل تهیه بر چسب لیبل و بارکد و نصب تگ کتاب التین ویرایش شد و مراحل آماده

کتابها انجام گرفت. همچنین کار بارگذاری تگ کتابها در سیستم کتابخانه توسط کارکنان بخش فهرستنویسی 

  ت گرفت.صور

 

سازی:بخش مجموعه  

به دلیل شیوع کرونا و عدم برگزاری نمایشگاه سازی وظیفه تهیه منابع کتابخانه را بر عهده دارد بخش مجموعه

قبل  هایکتاب، کتابخانه به صرت غیرحضوری اقدام به خرید کتاب از ناشران را کرد. قبل از خرید به مثابه سال

 خرید کتاب انجام گرفت.های آموزشی و دریافت لیست کتابهای درخواستی مکاتبه با گروه ضمن


