
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خط مشی کتابخانه

تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهاي پژوهشی دانشکده 
وحمایت ازتالشهاي دانشگاه در جهت ارتقاي سالمت ، از 

به منابع و اطالعات    طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی
  علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداري از این منابع

بررسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه و خدمات کتابخانه 
از نظر کمی و کیفی،انبار گردانی و وجین دوره اي و به روز 
نمودن کتابهاي موجود .تهیه وتامین تجهیزات مورد نیاز 

مجموعه سازي وتامین منابع    وري وکتابخانه ، فرآهم آ
مورد نیاز اساتید ، دانشجویان و مراجعه   واطالعات علمی

جهت تهیه   کنندگان از طریق تعامل با گروه هاي آموزشی
راهنمایی و آموزش مراجعان .فهرست منابع چاپی والکترونیکی

همچنین گردآوري ،   در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی
سازماندهی منابع به منظور بهره گیري در امر  نگهداري و

  به نیازهاي آموزشی،  آموزش و پژوهش و پاسخگویی
می    تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان و اعضاي هیات علمی

و با سیستم   باشد. و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش
قفسه باز اداره می شود. کتابهاي داروسازي بر اساس رده بندي 

وکتابهاي غیر پزشکی  (NLM) بخانه ملی پزشکی آمریکاکتا
یک .است (LC) بر اساس رده بندي کتابخانه کنگره آمریکا

دستگاه پرینتر و یک دستگاه اسکنر جهت عضویت و ثبت نام 
اعضاء و کارهاي مربوط به آماده سازي وثبت کتابها موجود می 

  . باشد

 دینیعابکتابخانه شهید فضل اله 
 دانشکده داروسازي زنجان

 :چشم انداز

 
هاي تحقیق و پژوهش براي دانشجویان و فراهم نمودن زمینه  •

 اعضا هیات علمی

ایجاد فضاي آموزشی و پژوهشی براي مراجعین به منظور ارتقا  • 
 سطح علمی آنان

راهنمایی و آموزش به مراجعین در بازیابی و استفاده از منابع   •
  اطالعاتی

  :کنندگان استفاده جامعه معرفی
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  کتابخانه شهید فضل اله عابدینی 
منابع ان و بررتباطی بین کاارپل کتابخانه دانشکده داروسازي 

شاعه سریع ا است و در تالش است به منظور طالعاتی ا
و افزایش دسترسی به آن در حوزه هاي علمی ت طالعاا

اعم ار بیوتکنولوژِي دارویی، دارسازي  داروسازي مختلف
فارماکوگنوزي  فارماسیوتیکس،  ،بالینی، شیمی دارویی

این کتابخانه   توکسیکولوژي فعالیت نماید. -کولوژيفارما  و
داراي منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و التین در حوزه 

و با مجموعه سازي، گردآوري، سازماندهی   داروسازي بوده
و اشاعه بهینه اطالعات در جهت اهداف کلی دانشکده گام 
برداشته و به تأمین نیازهاي اطالعاتی مراجعان می 

ایجاد و بسط ارتباطات درون و برون سازمانی با    .پردازد
سایر مدیران و کتابداران این حوزه، برقراري ارتباطات علمی 
با اعضاي هیات علمی گروه هاي آموزشی و ناشران،آشنایی 
دانشجویان با پایگاه هاي مختلف علمی و راهنمایی آنها 
براي یافتن منابع مرتبط علمی و .. از جمله اهداف این 

  کتابخانه است.
  تاریخجه 

توسط وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان  1385در سال 
  و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

  

 

 

  
   

  اهداف:

 کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده     •

 تمرکز منابع اطالعاتی و ایجاد تسهیالت دسترسی به آنها    • 

 داروسازي   ارائه خدمات به جامعه    • 

 تهیۀ جدیدترین منابع مورد نیاز    • 

دایر نمودن بخش عمومی کتابخانه جهت توسعۀ فرهنگ      •
  کتابخوانی

 :کتابخانهمنابع 

عنوان کتب فارسی که  1335کتابخانه شهید فضل اله عابدینی داراي 
کتب التین در این کتابخانه از به روز  .نسخه می باشد 3500شامل 

عنوان و تعداد  1500ترین کتب درشاخه داروسازي بوده که شامل 
  .نسخه کتاب است 2200

که از عنوان در زمینه هاي تخصصی داروسازي  78مجالت التین 
 .به صورت چاپی و نسخه الکترونیکی می باشند 1997- 2013سال 

عنوان پایان نامه دانشجویان داروسازي از دیگر منابع این  250
عنوان می باشند  250سی دي هاي کمک آموزشی  .کتابخانه است

عنوان تخصصی و  240عنوان فارسی و 50عنوان التین و  200که 
در اختیار کاربران  e-Book نوانع  5000  ت.عنوان عمومی اس 10

قرار داده می شود. در آینده پس از افزوده شدن کتب الکترونیکی 
بیشتر ، این کتب در سایت دانشکده در قسمت کتابخانه جهت 

 .استفاده قرار داده خواهند شد

  
  :کتابخانه تجهیزات

 آخرین و بوده آذرخش پارس سیستم دانشکده کتابخانه افزار نرم
 تمامی و باشد می نصب ها کامپیوتر روي بر سیستم این از ویرایش

 خوان، بارکد توسط امانت هنگام در که داشته بارکد برچسب کتب
 سیستم به مجهز کتابخانه نزدیک اي آینده در و شوند می داده امانت
gate شد خواهد.  

 جهت.باشند مینصب  نیز کتابخانه مخزن در بسته مدار هاي دوربین
 قرار کاربران اختیار در کامپیوتر دستگاه 1 کتابخانه منابع در جستجو

 سایر و مقاالت از پرینت منظور به پرینتر دستگاه یک.است شده داده
 جهت اسکنر دستگاه یک.باشد می دسترس در کاربران هاي نیاز

 کپی جهت کپی دستگاه یک نیز و نسخه تک کتب از گرفتن اسکن
 کتابخانه گنجایش.باشد می موجود کتابخانه این در کتب از گرفتن

  .است آقایان براي نفر 10 و ها خانم براي نفر 10 که باشد می نفر 20
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