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 و بیمارستان بوکان دانشکده پرستاري بوکان کتابخانه

 

هاي بیمارستان شهید با ادغام کتاب 1391این کتابخانه در سال 
دکتر قلی پور بوکان و کتابهاي خریداري شده براي دانشکده 

نفر از  150تازه تاسیس پرستاري بوکان ایجاد شد. نزدیک به 
دانشجویان پرستاري این دانشکده، اعضاي هیات علمی و 
مدرسان و مربیان دانشکده پرستاري و کارکنان بیمارستان و 

د و بیمارستان شهیشت و درمان همچنین کارمندان شبکه بهدا
از جمله استفاده کنندگان از این کتابخانه  قلی پور بوکان
افراد دیگري نیز خارج از  شهروندان عادي و هستند. هر چند

سیستم شبکه بهداشت و درمان براي کسب اطالعات گاها به 
  کنند. این کتابخانه مراجعه می

دارد، در تایم جلد کتاب  3000این کتابخانه که هم اکنون 
اداري هر روز بجز روزهاي تعطیل و جمعه به روي مراجعه 

جداي از منابع چاپی و کاغذي، سایت کنندگان باز است. 
دستگاه به صورت آنالین، امکان  12کامپیوتر آن نیز به تعداد 

دسترسی به منابع اینترنتی و پایگاه هاي اطالعاتی دانشگاه علوم 
  .آوردپزشکی ارومیه فراهم می

 

  

  

  ا نفر  تعداد کتابدار  3000  تعداد نسخه کتاب فارسی
  دستگاه 12  تعداد رایانه  35  تعداد نسخه کتاب التین

  عدد 24  تعداد صندلیهاي اتاق مطالعه  متر 40  زیربناي کتابخانه
  نفر  300  تعداد اعضاي فعال کتابخانه  متر 30  زیربناي سالن مطالعه

  عدد 10  تعداد منابع غیر کتابی  متر 30  سایت کامپیوترزیربناي 
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  موقعیت و مساحت کتابخانه

سانتی متر مربع است که در جوار سایت  35به مساحت  اي بازکتابخانه دانشکده پرستاري بوکان داراي مخزن کتابخانه
 .از لحاظ موقعیت دسترسی و فضاي الزم براي بررسی و انتخاب کتاب محدودیتی وجود ندارد کامپیوتر قرار دارد.

یک میز چهار نفره براي مطالعه هاي موقت و سطحی در مخزن وجود دارد که جداي ازمیز امانت و امکانات مربوطه، 
  کند.کار جستجو و مصاحبه کتابدار با مراجعه کنندگان را آسانتر می

  انهمنابع کتابخ

 نفعان اصلی این کتابخانه هستند و در اساس این کتابخانه براي آنها بوجودبا توجه به اینکه دانشجویان پرستاري ذي
چرخد. جدیدترین و به روزترین منابع و آمده است، گردآوري و تهیه منابع این کتابخانه حول محور پرستاري می

- ا شاخهالزم به ذکر است تعدادي از کتابهاي مرتبط ب شوند.نگهداري میکتابهاي مربوط به پرستاري در این کتابخانه 

 شود.هاي دیگري پزشکی نیز در آن یافت می
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  سایت کامپیوتر

-چاپگر و همچنین پروژکتوري براي کارگاهدستگاه کامپیوتر و یک عدد  25مترمربع شامل  25این واحد به مساحت 

ساعات اداري می تواندد از امکانات سایت استفاده کرده و اطالعات و منابع هاي آموزشی است. دانشجویان در طول 
 اشد.بهاي زیر مربوط بهسایت کامپیوتر دانشکده میعکس هاي آن الین جستجو کنند.0مورد میاز خود را از پایگاه
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  مطالعه سالن

عدد  15و برادارن است. هر کدام داراي  کتابخانه دانشکده پرستاري بوکان داراي دو سالن مطالعه مجزا براي خواهران
نند. با کها و همچنین ایام امتحانات از آن استفاده میمیز مطالعه تک نفره هستند و دانشجویان در فاصله بین کالس

توجه به همجواري ساختمان دانشکده و خوابگاهاي دانشجویی، در ساعات خارج از وقت اداري نیز امکان استفاده از 
  مطالعه وجود دارد.هاي سالن 

  هاي انجام شده در کتابخانهفعالیت

کتابخانه در طول سال خدمات مجموعه سازي، آماده سازي، فهرست نویسی، امانت و تحویل کتاب و جستجو منابع 
ه هاي آموزش آفیس، از جملهاي روتین وار، کارگاهبغیر از این فعالیت دهد.دیجیتالی و الکترونیکی را انجام می

را برگزار کرده است. آخرین کارگاه آموزش نرم افزار اندنوت  EndNoteپاورپوینت، پروپوزال نویسی پیشرفته و 
توسط کتابدار  1395مردادماه  18تا  16که با استقبال دانشجویان و کارکنان شبکه بهداشت و درمان مواجه شد در 

 کنید.هاي مربوط به آن ر در زیر مشاهده میعکسرکت کردند. نفر در آن ش 34کتابخانه بود که 

  
  

  
  

جداي از فعالیت انجام گرفته از طرف کتابخانه، کتابدار کتابخانه به عنوان مشاور پژوهشی به دانشجویان مقاطع 
  کند.نامه همکاري میهاي پژوهشی، پروپوزال و نگارش پایان کارشناسی ارشد و دکترا در تدوین طرح


