
با هدف هدف تأمين نيازهاي اطالعاتي اعضاء هيئت علمي، دانشجويان، پژوهشگران و كاركنان و در جهت توسعهه  0731كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 

كتابخانه مركزي به ساختمان جديد خهود در  0733فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي اين دانشگاه  تاسيس گرديد.  با توجه به ارتقاء دانشكده علوم پزشكي به دانشگاه ، در سال 

به محل جديد انتقال يافت. در حال حاضر كتابخانه شامل بخش هاي مخهزن  73متر مربع  منتقل گرديد. با انتقال دانشگاه به پرديس كتابخانه نيز در شهريور  011فضايي بالغ بر 

نفر است كه با انجام فعاليت هايي از قبيل تهيه و خريداري منابهع مهورد  71باز و امانت، فهرست نويسي، مجالت و پايان نامه ها، پايگاه عرضه اطالعات و سالن مطالعه با ظرفيت 

دستگاه رايانه موجود در بخش پايگاه عرضه اطالعات، دسترسي كاربهران  01نياز كاربران خود، امانت كتاب، فراهم كردن دسترسي به اينترنت و پايگاه هاي اطالعاتي با استفاده از 

تابخانه ديجيهتهال پهزشهكهي ه كبه اينترنت بي سيم، تهيه مجالت چاپي فارسي و مجالت التين به صورت الكترونيكي در قالب پايگاه هاي اطالعاتي و همچنين امكان دسترسي ب

RDML   گهاه ههاي ايعنوان كتاب التين و فيلم آموزشي پزشكي، راهنمايي و آموزش استفاده كنندگان در جهت استفاده بهينه از منابع، اطالع رساني در زمينه  پ 3311بالغ بر

اساتيد و دانشهجهويهان بهه ده اطالعاتي و كتاب هاي تازه خريداري شده و تهيه مجموعه هاي آموزشي چند رسانه هاي و كتاب هاي الكترونيكي در قالب لوح فشرده جهت استفا

طفا حريق مجههز اسهت. م امراجعان خود خدمت رساني مي نمايد. هم چنين كتابخانه به سيستم امنيتي جهت جلوگيري از خروج غيرقانوني كتاب، سيستم اعالم حريق و سيست

ي پذيرد. اين كتابخانه داراي چندين ت مكليه امور كتابخانه اي در اين كتابخانه از طريق نرم افزار كتابخانه اي پارس آذرخش و استفاده از سيستم باركد خوان در بخش امانت صور

 كتابخانه اقماري بيمارستاني، دانشگاهي و خوابگاهي به شرح زير است كه اكثراً داراي نرم افزار كتابخانه اي پارس آذرخش هستند.

 كتابخانه هاي اقماري كتابخانه مركزي:

 كتابخانه دانشكده پرستاري جوين    

 كتابخانه بيمارستان واسعي    

 كتابخانه بيمارستان مبيني    

 كتابخانه بيمارستان امداد    

 كتابخانه بيمارستان حشمتيه    

 كتابخانه هاي خوابگاهي    

 کتابخانه دانشکده پرستاری جوین    

 کتابخانه بیمارستان واسعی    

 کتابخانه بیمارستان امداد     کتابخانه بیمارستان مبینی    

 کتابخانه بیمارستان حشمتیه    

 (73موجودي كتابخانه هاي داراي نرم افزار پارس آذرخش )شهريور 

 تعداد پايان نامه
 تعداد عنوان تعداد نسخ

 كتابخانه
 فارسي التين فارسي التين

 مركزي 01701 0440 70033 0010 077

 بيمارستان واسعي 0710 047 4443 413 1

 بيمارستان امداد 0040 044 0731 044 1

 بيمارستان مبيني 0070 74 0303 003 1

 73تعداد كتب خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب ارديبهشت 

 تعداد عنوان تعداد نسخ
 كتابخانه

 فارسي التين فارسي التين

 مركزي 044 03 400 07

 بيمارستان واسعي 41 00 37 00

 بيمارستان امداد 013 0 044 0

 بيمارستان مبيني 30 0 077 0

 بيمارستان حشمتيه 000 7 070 00

 دانشكده پرستاري جوين 30 0 073 0

 خوابگاه 34 1 043 1


