




هأهوريت كتابخانو هزكشي

تقًيتتآموزتتًشؼمومشتتطيَؽميهؼي پژُتتي مشطيَؿتتوم  وؿتت يٌميم
حمييآم شتالؾُي م  وؿ يٌم زمجُآم زتقي مغالزآموم شمطسيقم
تُپٍومتًغؼٍميمتػُپلم غژسغومبتٍمزىتيبغميم طالػتيلمػ متوممممم

زًز موپيشم  وؿ يٌميمزديسيآمبُسٌمبس  ز م شم يهمزىيبغ



اىذاف اختصاصي

مم-بپميزغژينمؾُد  مخ پجمهيزظم-يموظيزلمبسم زًزمتخككومكژيبخيوٍمَي م  وؿكدٌمشصؾكوزديسيآم(م1
كژيبخيوٍمتخككومزؼيزفم-بپميزغژينمتخككومق بمبىآم  ُد 

غيش مخدزيلمكژيبخيوٍمزسكص ميم قميز م  وؿ يٌمجُآمغًُ آممكيزبس نيكپيزچٍم(م2

خدزيلمغپسمزژمسكصمبٍمكيزبس ن ز ئٍم(م3

 غژسغومبٍمكژيبُي م  كژسيوپكوميم  و ً مويزحدي مزىيبغم يجپژيلمتًغطم ػضيءتػُپلم(م4

زتبٍميبًزژسيکم  وؿ يٌم شمطسيقم ؾژس کمگر ز مزىيبغم زمزحپطميب هص يؽم(م5

يموظيزلمبسمبكيزگپس موپسي م وػيوومزژخكفم زمك پٍمكژيبخيوٍمَي م  وؿ يٌممتالؼم(م6

يموظيزلمبسموسمم هص زمجيزغمكژيبخيوٍمتحآميبمموذزخؽزديسيآم(م7

ومز ٌمبىد ميموزي ٌمغيش مزجمًػٍمكژيبُي مهيزغوميمالتپهمزًجً م زمكژيبخيوٍمَي م  وؿ يٌممهُسغژىًيػو(م8



يمزيشوزدغيش مشيي يَُي م طالػيتومكژبومزجاللومشييينمويزٍمَيمومكژيبُي م  كژسيوپكومالتپهميمغوم يجي م(م9
  مَي ممزًجً م زمكژيبخيوٍمَيمم

زػژمسمكالغُيميمكيزگيَُي موزًشؾوم طالعمييبوميمزىيبغم  كژسيوپکمبس  م ػضي مَپيلمػ موميمبسگص ز م(م10
  وؿجًيينمزقيطغمزخژ فم  وؿ يٌم زمجُآمتً پدمػ مم

بٍمزىظًزميكػينمغيش مزقسز لممويپهمويزٍمجيزغم زيوآميمگس ؼمزً  مكژيبخيوٍمَي م  وؿ يٌميم زتقيءم قالحم(م11
 زمغطحم  وؿ يٌ؛م

غييآمكژيبخيوٍمزسكص ميبمغيش مزحژً ميمزيشوزدمتُپٍم(م12

زغيوومبٍمك پٍمكيزبس نم شمجم ٍم ػضي مَپألمػ مومشپس زًنمخدزيلميمكژيبُي مجديدمخسيد ز مؾدٌم طالعم(م13
 شمطسيقم يمپلميمغييآمكژيبخيوٍمبٍمتفكپکمزًضًػُي مَسمگسيٌموزًشؾو

غىجومم ػضي مَپألمػ موم زمخكًـمتيزپهمزىيبغم طالػيتومزًز موپيشمگسيَُي موزًشؾوم زمَسمموپيشم(م14
وپمػيل

خدزيلمكژيبخيوٍمزسكص ميم قميز م زمغپسمغيػيلم   ز  ز ئٍم(م15

شيي يَُي م طالػيتومجديد ؾژس کم(م16



1389عولکزد کتابخانو هزکشی در سال 

تعذادکتاتخانه مشخصات   
6863كژبمهيزغو
4277كژبمالتپه

124زجاللمغپسموبًوٍمهيزغو
343شييينمويزٍ

سغپًمكىػشيي يٌم طالػيتومالتپه
1شيي يٌم طالػيتومهيزغو
Ebook0كژيبُي م  كژسيوپكوم

1300تؼد  م ػضي
زژسمزسبغم400زػيحآ

54ظسهپآمغي همزطي ؼٍ
9كيزپپًتسمَي مبخؽم طالعمزغيوو

زپ پًنمزييل1389150بً جٍمخسيدمكژيبم زمغيلم
هُسغژىًيػوميميزي م طالػيلمكژيبُي مخسيد ز مؾدٌم شمومييؿ يٌمكژيبمبٍموسمم هص زمكژيبخيوٍ



1390عولکزد کتابخانو هزکشی در سال 

تعذادمشخصات   کتاتخانه

17557كژبمهيزغو
5629كژبمالتپه

124زجاللمغپسموبًوٍمهيزغو
370شييينمويزٍ

كىػسغپًمشيي يٌم طالػيتومالتپه
1شيي يٌم طالػيتومهيزغو
Ebook0كژيبُي م  كژسيوپكوم

1420تؼد  م ػضيمم
58ظسهپآمغي همزطي ؼٍ

12كيزپپًتسمَي مبخؽم طالعمزغيوو
زپ پًنمزييلم1390300بً جٍمخسيدمكژيبم زمغيلم

وكبمغپػژممحفيظژومكژيبخيوٍميمتؼبپٍمت ُي مضدمغسقآم زمك پٍمكژيبُي مم
زًجً م زمكژيبخيوٍمزسكص 

زپ پًنمزييلمم ػژبيزمم130

هُسغژىًيػوميميزي م طالػيلمكژيبُي مخسيد ز مؾدٌم شمومييؿ يٌمكژيبمبٍموسمم هص زمكژيبخيوٍمم



1391عولکزد کتابخانو هزکشی در سال 

شپؿىُي ميم جس  متغپپسمكيزبس مطبقيلمغيخژمينم زمحيلمتيغپعمكژيبخيوٍمزسكص (م1

شپؿىُي ميمشپ پس موكبمشيزتپؿهمزسكصم طالعمزغيوومكژيبخيوٍمبٍمتفكپکمجُآم غژفي ٌمخً َس نميمبس  ز ن(م2

 وژخيبمشس ٌمَيميمزوگمغيخژمينمكژيبخيوٍمبيمَميَى ومبيمكيزشس  شمزؼييوآمتًغؼٍميم هژسمهىوم  وؿ يٌ(م3

  وؿ يٌمITشپ پس مز ٌم ود ش مغپػژمم يىژسوآميمي يس عم زمطبقيلمكژيبخيوٍمبيمَميَى ومي حدم(م4

زييلممممممممم2/000/000/000ؾسكآم زمومييؿ يٌمكژيبميمخسيدمزىيبغم طالػيتومزًز موپيشمبيم زخً غآمبً جٍمزؼي لم(م5
(زپ پًنمزييلمتخفپفمگسهژٍميمزؼي لمونمكژيبمخسيد ز مؾدم700)م

 قفُينميم وژخيبميمخسيدمك پٍمتجُپص لمقفػٍميمزپصميمقىد ومكژيبخيوٍزيزًزيآمبٍم(م6

غيشزيودَوميميزي م طالػيلمك پٍمكژيبُي مخسيد ز مؾدٌم شمومييؿ يٌمبٍموسمم هص زمكژيبخيوٍ(م7



1391عولکزد کتابخانو هزکشی در سال 

 خژكيـمكژيبخيوٍمزسكص مغيبقمبٍمػىً نمكژيبخيوٍم  وؿكدٌمشصؾكوميمتفكپکمزىيبغمبكًزلموسمم هص ز ميمزًجً  (م8

يكپيزچٍمومً نمخدزيلمكژيبخيوٍمزسكص ميم قميز م  وؿ يٌ(م9

غپػژممكيزپپًتسمزژكلمبٍم يىژسوآمقسهيمجُآم غژفي ٌمكيزبس نم زمطبقيلمكژيبخيوٍمزسكص مم40وكبميمز ٌم ود ش مم(10

جُآم تكيلمكيزپپًتسَي مؾخكومبٍم يىژسوآم زمتميممطبقيلمكژيبخيوٍمزسكص ممAccess pointوكبم(م11

جيبجييومكژيبخيوٍمبپميزغژين(م12

جيبجييومكژيبخيوٍمزؼيزف(م13



1391هنابع چاپی  و الکتزونیکی كتابخانو هزكشي و اقواری در سال 

بپميزغژينمؾُد  مخ پجمهيزظ  وؿكدٌمشصؾكوكژيبخيوٍمزسكص زؿخكيل
تیمارستان قلة تنت 

الهذی

1869257654179109كژبمهيزغو

30513506173123كژبمالتپه

------7429كژبمتخككومزؼيزف

----4222زجاللمغپسموبًوٍمهيزغو

------401شييينمويزٍ

------10شيي يٌم طالػيتومالتپه

------4شيي يٌم طالػيتومهيزغو

-----Ebook1420كژيبُي م  كژسيوپكوم

زييلم2/000/000/000بً جٍمخسيدمكژيب



1391هشخصات كتابخانو هزكشي و اقواری در سال 

کتاتخانه مرکزیمشخصات
دانشکذه 
پزشکی

تیمارستان شهذای  
خلیج فارس

تیمارستان قلة تنت  
الهذی

زژسمزسبغم25زژسمزسبغ120زژسمزسبغم400زژسمزسبغم1200زػيحآ

11760308ظسهپآمغي همزطي ؼٍ

------وفسم25ظسهپآمغي همكىفس وع

كيزپپًتسمَي مبخؽم طالعم

زغيوو
12 غژ ي10ٌ غژ ي43ٌ

َمٍم ػضيم زمك پٍمكژيبخيوٍمػضًمَػژىدممم2429تؼد  م ػضيمم



افتتاح کتابخانو هزکشی 



راه انذاسی سیستن اهانت و باسگشت خودکار کتاب   



تغییز کلی نزم افشار کتابخانو اس شبکو داخلی بو شبکو تحت وب

http://dlib.bpums.ac.ir



کار راه انذاسی کتابخانو دانشکذه پششکی در هحل سابق کتابخانو هزکشی

َميَى ومجُآموقيؾومغيخژمين(م1

تؼمپسمزپصميمقىد وميمقفػٍمَي مكژيبخيوٍميمزوگموزپص مزجد (م2

ز ٌم ود ش مغپػژمممي يس عمكژيبخيوٍمجُآمغًُ آم غژفي ٌمكيزبس نمبٍم يىژسوآم(م3

 غژ يٌمكيزپپًتسم10ز ٌم ود ش مبخؽم طالعمزغيووميم يىژسوآمبيم(م4



نوودار خزيذ کتاب در سو سال گذشتو بو تفکیک هزاکش



1392هاىو  5عولکزد کتابخانو هزکشی و اقواری دانشگاه در 

1
وػخٍمكژيبمالتپهم شمومييؿ يٌمبپهم  م  ومكژيبمتُس نمبيم خژكيـمبً جٍمم41وػخٍمكژيبمهيزغوميمم631خسيدم

(كژيبمخسيد ز مگس يدم380000000جمؼيًمبيمتخفپفمگسهژٍمؾدٌمزؼي لم)زييلمم24800000

زو وػىً نمكژيبم  كژسيوپكومزي ميبمغييآمكژيبخيوٍمبيمقيب پآم  و ً مبكًزلمتميممزژهميمم1500خسيدميمبيزگر ز م2

ؾ فمخً ووميمزستبمكس نمقفػٍمَي مكژيبُيمبكًزلمَمصزينم زمتميزومكژيبخيوٍمَي3

يزي م طالػيلمكژيبؿىيخژومكژيبُي مخسيد ز مؾدٌم شمومييؿ يٌمبٍموسمم هص زمكژيبخيو4ٍ

1392وػخٍمكژيبم زمك پٍمكژيبخيوٍمَيم شمهسيز يهمتيمزس   مم5170 زيوآم5

1392وػخٍمكژيبمبٍمغپػژممكژيبخيوٍم زمم5857بيشگؿآم6

وفسم شمخدزيلم زيوآمكژيبم غژفي مكس ٌم ودمبدينموزيزم غژفي ٌم شمخدزيلم ي سمكژيبخيوٍم1222 زمكلم7

8

مم1392تؼد  م ػضي مجديدمكژيبخيوٍم زمغيلم

(وفسمػضًمجديد64م)م زخً غآمػضًيآمم269



نسبت کتاب و کاهپیوتز در کلیو کتابخانو ىا
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هأهوريت دفتز انتشارات

 زتقتتيميمزيوتتقمچتتيرميموؿتتسمكژيبُتتي مػ متتوم زمشزپىتتٍمَتتي مزخژ تتفم
زًضًػومتسجپحيًم زمحًشٌمَي مزخژ فمػ ًممشصؾكوميم يجتي مبػتژس ممم
زىيغبمجُآمشخؽمهؼي پآمَي مػ مومشطيَؿوم ػضي مَپألمػ متوومم
زحققينميم  وؿجًيينم  وؿ يٌمجُآمشپؿبس م َد فمػ متومشطيَؿتوميممم

. زتقيءمجيي يٌم  وؿ يٌم زمغطحمكؿًز



1389كتاب ىاي هنتشز شذه در سال 

نوع تولیذنويسنذهنام کتابرديف

تي پفو كژسمزسيممزي وومشًزغي مىد مبيمو سؾومبسمقدزلمتي پفمم1

تي پفو كژسم يسجموبومشًزوسزژىينم  زييومخ پجمهيزظ2

تي پفو كژسمزجپدم غد وشزًوُي مشصؾكومَػژٍم  3

گس ويز  غيتپدمگسيٌمزيزييوبيز  ز ميمش يمينميمبپميزيُي م  خ ومجس حوم زمزيزييو4

گس ويز ميمتي پف كژسمهسش وٍشيتً ًض مػمًزومبس  م  وؿجًيينمشپس شصؾكو5



1390كتاب ىاي هنتشز شذه در سال 

نوع تولیذنويسنذهنام کتابرديف

تي پفوهيئصٌمجُينمشًزتكمپممگپس مبي پىوم زمشسغژيز مبٍم وضميممزدلمز َبس  1

تي پفو كژسم يسجموبومشًزكيزبس ميدمشييد زم زمزخد  مَي مَػژٍم  2

تي پفو كژسم يسجموبومشًزويىدٌمو يز مهىآيز م بص ز مبس  متًغؼُومشييد ز3

گس ويز زؼييوآمبُد ؾژوزيؼمَي متيزپهمبُد ؾآميمغالزآم زمزيغژيممم4

گس ويز ميمتي پفغپدمزحمدمزضيمحكپمپينوزًشؼمبپميز نم زمجس حپُي مؾييغمم5



1391كتاب ىاي هنتشز شذه در سال 

نوع تولیذنويسنذهنام کتابرديف

تي پفوزقپٍمگؿمس زؾدميمتكيزلمكً کموًشي1

تي پفوهيئصٌمجُينمشًز زغىيزٍموًش   ن2

تي پفو كژسم يسجموبومشًزوظسيٍمزَپيهآمزپينمزؾژٍم  م زمشصؾكو3

تي پفو كژسم يسجموبومشًزجيوًز نمشَسوگپهمخ پجمهيزظ4

تي پفو كژسم يسجموبومشًزز َىمي م زشييبوم ثسمبسمغالزآم زمقىؼآموفآميمگيش5

تي پفو كژسم يسجموبومشًزطبمغپىييوم زمگر زمبٍمزدزوپژٍم زم يس نمقيجيز6

بپميز مَي مػفًوومقيبلمشپؿ پس ميمي كػپىيغپًن7
طپبٍمجمىدميمؾس هآمم

 كيبسيين
تي پفو



1392كتاب ىاي هنتشز شذه در سال 

نوع تولیذنويسنذهنام کتابرديف

تي پفوغپىيم يبس  ز نطؼممومزوگميمبً موبموؾيزپدوو1

تدييهزؼييوآمشطيَؿوويپهمويزٍمَيمومهسويىدَيميم غژًز  ؼم ُي:مزؼييوآمشطيَو2

تي پفو... كژسمزػؼً مبحسيىوميمشًزلمهً پًمحسهٍم  مشسغژيز 3

تسجمٍ كژسم هؿپهم غژً زَمكيز ميمػ ممتپموميکمز َىمي مزپد وو4

تي پفو كژسم يسجموبومشًزؾُسم  وييومز َىمييومبس  مغپيغژ ص ز نمتًغؼٍمؾُس 5

گس ويز  كژسمغپدزستضوم زيزوزبيوومبپً ًض م زيي6



هأهوريت دفتز انتشارات

بيالمبس نمكپفپآميمكمپآمػىيييهمزىژؿسمؾدٌم زم  وؿ يٌ(م1

بيزگر ز موػخٍم  كژسيوپكومكژبم زمغييآم وؿ يٌمجُآمزييآمػمًم(م2

ز ٌم ود ش مغپػژمم  كژسيوپكومهسزُيميم زخً غآمَي مچيرمكژيب(م3

تؿًيقمشطيَؿ س نم زمتي پفمكژيبم شم غژييز َي مشطيَؿومووين(م4

ؾسكآم زمومييؿ يٌمَي مكژب(م5



با تشکر از توجه شما


