
  بسمه تعالی

به کلینیک اطفال  1377در کلینیک طباطبایی تاسیس و از سال  1373کتابخانه دانشکده توانبخشی در سال 
جلد  4898متر مربع و مجموعه اي بالغ بر  200کتابخانه با مساحت بیش از . شهریور منتقل گردید 17واقع در بلوار 

عدد سیستم کامپیوتر مشغول به فعالیت و  6حلقه سی دي و  210عنوان پایان نامه،  781کتاب فارسی و التین، 
 .ارائه خدمات کتابخانه اي به اساتید، دانشجویان و کارکنان می باشد

بوده و سیستم  National library of medicine (NLM) رده بندي کتب براساس رده بندي پزشکی
ستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش در سال به دنبال راه اندازي سی. کتابخانه به صورت مخزن باز می باشد

در کلیه کتابخانه هاي دانشگاه، به منظور یکپارچه سازي خدمات ارائه شده در کتابخانه هاي تابعه دانشگاه ،  1393
  .ارائه خدمات در این کتابخانه از جمله بخش امانت به صورت الکترونیکی انجام می گیرد

کتب ومجالت (بخانه امکان دسترسی به اینترنت ، منابع الکترونیک سیستم کامپیوتر در کتا ششوجود 
  .را براي اعضاي کتابخانه فراهم نموده است) الکترونیک 

 )شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور(شماره شابکا کتابخانه 
IR-201720009 می باشد.  

  .نفر می باشد 100متر مربع است که گنجایش آن حدود  207ي سالن مطالعه با متراژ حدود این کتابخانه دارا

  کارشناس کتابداري و اطالع رسانی -طیبه کیپور: مسئول و کتابدار کتابخانه

  ساعت ارائه خدمات کتابخانه توانبخشی 

  30/7-  15/14شنبه الی چهارشنبه ساعت 

  30/7- 15/13پنج شنبه  

  کاربران از خدمات کتابخانه راهنماي استفاده

اطالعاتی در کتابخانه و  کتابخانه دانشکده توانبخشی به منظور هماهنگی و قانونمند کردن امانت ودیگر منابع
  استفاده بهینه از منابع موجود توسط اعضا در کتابخانه این راهنما را به شرح ذیل تنظیم نموده است

 القرعایت رفتار مغایر با اصول اسالمی و اخ -1

 و آرامش حفظ کامل سکوت -2

 حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه -3

 خودداري از خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات -4

 عدم استفاده از تلفن همراه -5



 امانت گرفتن کتب منوط به عضوشدن در کتابخانه وهمراه داشتن کارت دانشجویی - 6

 ریال میباشد 1000جریمه دیرکرد کتاب به ازاي هر روز - 7

 پایان نامه امانت داده نمیشودکتاب مرجع و  -8

 نسخه میباشد 5) دانشجویان(تعدادکتب امانت -9

 بار تمدید میشود 5کتابها فقط  -10

 اعضاي کتابخانه میتوانند کتابهاي مورد نیاز را را در نرم افزار کتابخانه رزرو نمایند  -11

 .کتابخانه دهددرصورت گم شدن منابع کتابخانه، امانت گیرنده موظف است عین آن را تحویل  -12

 روز وقابل تمدید میباشد 60عنوان کتاب ومدت امانت  10تعداد کتب امانتی براي اعضاي هیئت علمی  -13

  شامل:بخش هاي کتابخانه توانبخشی

  پایان نامه ، مرجع ، امانت، خدمات فنی، مخزن واینترنت

افزارشدهامانت داده نمیشود پایان نامه هاي فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی وارد نرم:پایان نامه
  .واستفاده آن در کتابخانه مجاز میباشد

  .شامل کتابهایی که امانت داده نمیشود ودر کتابخانه قابل استفاده میباشد: مرجع

بخش امانت کتابخانه مکانیزه شده و کلیه امور خدمات امانت ،عودت ،تمدید و رزرو منابع کتابخانه در :امانت
  ..دو تعداد اعضاي فعال این کتابخانه   میباشداین قسمت انجام میشو

در این بخش بعد از خرید منابع کارهاي مربوط به فهرست نویسی و سازماندهی منابع : خدمات فنی کتابخانه
انجام میگردد وسیستم فهرست نویسی از ثبت تا صدر لیبل و بارکد با توجه به مکانیزه شدن کتابخانه 

  .بصورت  میباشد

  کتابخانه بصورت باز میباشد و کلیه کتابهاي فارسی و انگلیسیدر این بخش موجود میباشدسیستم :مخزن

دستگاه کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان و اساتید موجود میباشد وضمنا کتابخانه به سیستم  5:اینترنت
  .وایرلس متصل میباشد

نی ،کاردرمانی وهمچنین اساتید شامل دانشجویان فیزیوتراپی،گفتاردرما:مراجعین کتابخانه توانبخشی 
  .وهیئت علمی ،کارکنان دانشگاه،بیماران مراجعه کننده به کلینیک و همراهان بیماران میباشد

  

  تهیه کننده طیبه کیپور کارشناس کتابخانه دانشکده توانبخشی


