کتاتخاًِ داًطکذُ پرستاری الیگَدرز

پمفلت های آموزشی و اطالع رساوی
کتاتخاًِ داًطکذُ تِ طَر هیاًگیي در ّر هاُ
چْار ترٍضَر آهَزضی ٍ اطالع رساًی هٌتطر
هی کٌذ کِ ًسخِ الکترًٍیک آى در ساایا
لرار هی گیرد ٍ ًسخِ چاپی آى در تردّاا ٍ
کتاتخاًِ داًطکذُ هَجَد هی تاضذ .در ایاي
ترٍضَرّا هؼرفی پایگاُ ّای اطالػاتی ،اًاَاع
ضیَُ ًگارش ،سَاد اطالػاتی ،ضثاکاِ ّاای
اجتواػی ،خذهات کتاتخاًِ ای ٍ  ...هاؼارفای
هی ضًَذ.
برخی راه های اطالع رساوی بروامه هاای
کتابخاوه
کتاتخاًِ داًطکذُ از طریك کاًال داًطاکاذُ،
ایویل ،خثرًاهِ ،سیستن پیام اتَهاسیَىٍ ،ب
سای کتاتخاًِ ،ترد ّای کتاتخاًِ ٍ حضَری
ترًاهِ ّای خَد را تِ ضوا ػاسیاساى اطاالع
رساًی هی کٌذ

مجالت و روزوامه های کتابخاوه
کتاتخاًِ داًطکذُ تِ صَرت ّفتگی ًسث تِ
تْیِ رٍزًاهِ ّای هرتثط الذام هی کٌذ ٍ در اکثر
هَالغ تِ دلیل ّسیٌِ تاال الکترًٍیک ایي رٍزًاهِ
ّا ٍ هجالت را در ٍب سای کتاتخاًِ لرار هی
دّذ.
ومایشگاه ها و جلسات وقد کتاب
کتاتخاًِ داًطکذُ تِ هٌاسث ّای ّفتِ کتاب،
پژٍّص ًٍ ...وایطگاُ کتة جذیذٍ ،جیي ٍ
جلسات ًمذ کتاب ترگسار هی کٌذ کِ ایي جلسات
تا حضَر اساتیذ ّوراُ هی تاضذ

خذهات کتاتخاًِ
داًطکذُ پرستاری
الیگَدرز

ضْریَر هاُ 98

امانت کتاب
ساله مطالعه

در حال حاضر در کاتااتاخااًاِ تاالاغ تار
55111جلذ کتاب ٍ  311ػٌاَاى سای دی
ًگْذاری هی ضَد .کتاتْای هَجَد در هخاسى
کتاتخاًِ تر اساس رٍش ( M.L.Nکتااتاْاای
پسضکی ) ٍ کٌگرُ (کتاتْای غیر پسضکی )هی
تاضذ .هخسى کتاتخاًِ تصَرت لفسِ تااز های
تاضذ.تذیي هؼٌی کِ هراجؼِ کٌٌاذگااى های
تَاًٌذ ٍارد هخسى ضذُ ٍ کتاب هَرد ًظر خَد
را اًتخاب کٌٌذ ّوچٌیي هراجؼِ کٌاٌاذگااى
هی تَاًٌذ تا سیستن کاهپیَتر کِ در کتاتخاًِ
لرار دارد کتاب هَرد ًظر خَد را جساتاجاَ
کردُ ٍ تا کوک کتاتذار هٌثغ را تیاتٌذ..
هراجؼِ کٌٌذگاى هی تَاًٌذ تا اساتافاادُ از
جستجَی کاهپیَتری تذاًٌذ کِ آیاا کاتااب
هَرد ًظر آًاى جسءهٌاتغ خریذاری ضذُ تارای
کتاتخاًِ ّس یا خیر ؟ ٍ چٌاًچِ کتاب ترای
کتاتخاًِ خریذاری ضذُ اس آیاا در حاال
حاضر در کتاتخاًِ هَجَد هی تاضاذ ٍیاا در
اهاً اس ّ ،وچٌیي هراجؼِ کٌٌذگاى های
تَاًٌذ از هحل دلیك ًگْذاری کتاتْا در لفسِ
آگاُ ضًَذ ٍ چٌاًچِ کتاب در اهاً تااضاذ ،
تاریخ تازگط کتاب را تذاًٌذ.

ّن اکٌَى کتاتخاًِ دارای دٍ سالي هطالؼِ
هجسای خَاّراى ٍ تراداراى هی تاضذ .
هساح سالي هطالؼِ خاًوْا  525هتر ٍ
آلایاى  531هتر اس  .سالي هطالؼِ ّای
داًطکذُ از ضٌثِ تا سِ ضٌثِ از ساػ  7الی
 ٍ 56رٍز چْار ضٌثِ از ساػ  7الی 54:31
تاز هی تاضذ.
سالي هطالؼِ ّای کتاتخاًِ در هحل کتاتخاًِ
(طثمِ پٌجن) لرار دارد ٍ تِ سیستن سرهایص
ٍ گرهایص هجْس هی تاضذ .ظرفی سالي
هطالؼِ ّا از ًظر تؼذاد تالغ تر ً 61فر هی
تاضذ

ػول ،کتاتذاری ٍ اطالع رساًی در کتاتخاًِ
هَجَد اس .

خبروامه کتابخاوه
کتاتخاًِ داًطکذُ تِ صَرت هاٌّاهِ خثرًاهِ
ای هٌتطر هی کٌذ کِ در آى اخثار کتاتخاًِ،
رٍیذادّای یک هاُ در کتاتخاًِ ،تازُ ّای
کتاب ،هؼرفی ترخی هجالت ٍ پایگاُ ّای
هفیذ ٍ ّوچٌیي لسوتی از ترخی کتاب ّا
را در آى هٌتطر هی کٌذ .در ّر ضوارُ از
کتاتخاًِ ًیس یک هساتمِ ٍجَد دارد کِ در
ًْای تِ ًفرات ترتر جَایسی اّذا هی ضَد.
کارگاه های کتابخاوه

پابان وامه و طرح های تحقیقاتی
پایاى ًاهِ ّا ٍ طرح ّای تحمیماتی پرسٌل ٍ
ترخی داًطجَیاى ساتك داًطکذُ در رضتِ
ّای پرستاری ،فَری ّای پسضکی ،اتاق

کتاتخاًِ داًطکذُ تِ طَر هیاًگیي در ّر هاُ
دٍ کارگاُ ترگسار هی کٌذ .داًطجَیاى هی
تَاًٌذ تِ کتاتخاًِ هراجؼِ کردُ ٍ کارگاُ
ّای هَرد ًیاز خَد را تِ کتاتخاًِ اػالم
کٌٌذ تا در اٍلَی لرار گیرد.

