
 

 دانشکده پرستاری سنقر

1397آذر   

 

  ITواحد  

 

بخش پایگاه عرضه اطالعات کتابخانه دانشکده به 

منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت 

استفاده اساتید و دانشجویان دانشکده تأسیس شده 

و با توجه به اهمیت اشاعه اطالعات در قرن حاضر، 

های این کتابخانه   این بخش از مهمترین بخش

 محسوب میشود. 
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 باشد:می شامل موارد زیر  ITامکانات 

 

دسترسی به اینترنت: که تنها برای جستجو در  .1

سایت های علمی و انجام تحقیقات پژژوهشژی 

 مجاز است.

 

.   امکانات نرم افزاری: که شامل در اختیار داشتن 2

 CDهای اطالعاتی مژانژنژد   ای از دیسک  مجموعه

 های آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر است.

 

موجود  آنالین .   دسترسی به پایگاه های اطالعاتی3

 در کتابخانه دیجیتال و پایگاه اطالعاتی آفالین.

 

عدد سژیژسژتژ   01تجهیزات واحد نیز شامل 

 .باشد کامپیوتری کامل و یک عدد پرینتر می

      
IT    معرفی کتابخانه و خدمات 

 



معرفی    

 

بژا  0332کتابخانه دانشکده پرستاری سنقر در سال 

 هدف خرید و گردآوری منابع اطالعاتژی ککژتژاب،

نشریات ادواری و اسناد( تأسیس شد.  فضژای آن 

متر مربع بوده و دارای مخزن کتاب و سژه  01حدودا 

باشژد   سالن مطالعه مستقل برای خان  ها و آقایان می

نفر را دارد و دارای  01که ظرفیت استفاده همزمان 

نفژر بژرای  01با ظرفیت استفاده همزمان IT واحد 

 بژاشژد.  دانشجویان وپرسنل این دانشژکژده مژی

این مرکز زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشژگژاه اداره 

گردد و توانایی ارائه خدماتی نظیر سفارش کلیژه   می

مواد آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی و ارسال 

به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط دانشژکژده و 

همچنین ارائه خدمات فنی، سفارش و فژهژرسژت 

 باشد. نویسی کتب، اسناد و... را دارا می

 واحدهای مختلف کتابخانه  
 

 .  واحد فهرست نویسی و آماده سازی0

 .  واحد مخزن کتب2

 .  واحد میز امانات3

 .  واحد پایگاه عرضه اطالعات0

 .  سالن مطالعه 5

 

 جامعه استفاده کننده  

 

 .  هیات علمی دانشکده0

 .  دانشجویان دانشکده2

 .  پرسنل دانشکده3

دانشجویان و پرسنل سایر دانشگاه ها و موسسات و 

نامه   افرادی که عضو دانشکده نیستند، تنها با معرفی

تواننژد از   کتبی از رئیس دانشکده برای کتابخانه می

 خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

جلد کتاب و  3دانشجویان و کارکنان اداری حداکثر 

 0اساتید دانشکده و کژارشژنژاسژان حژداکژثژر 

 جلد کتاب میتوانژنژد بژه امژانژت بژگژیژرنژد.

روز است و پس از پایان یافتژن  05مدت امانت کتاب 

 آن، عضو میتواند به بژخژش امژانژت مژراجژعژه

 و تقاضای تمدید نماید.

 

 تعداد کل منابع اطالعات )چاپی( 

نسژخژه  011نسخه کتب چاپی فارسی و  2211تعداد  

کتب چاپی التین با توانایی پوشش کلیه مطالب ارائه 

شده در حوزه پرستاری در مقطع کارشناسی و کتژب 

 های مختلف. فرهنگی و اسالمی و ادبیاتی در زمینه
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