مقدمه

آشنایی با کتابخانه دانشکده
دندانپزشکی

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در سال 1991به
صورت ادغام با کتابخانه بیمارستان زنان
جلد کتاب 622زایمان شریعتی با انتقال تعداد
دندانپزشکی از محل کتابخانه مرکزی دانشگاه با
شروع به کار کرد و به تدریج با افزایش فعالیت
های آموزشی و پژوهشی دانشکده،کتابخانه نیز
به تبع آن رشد یافت تا اینکه در سال  1991با
انتقال بیمارستان شریعتی و بازسازی کتابخانه
قبلی و احداث یک سالن جدید در مقابل آن
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مستقل گردید.

اهداف و رسالت :

 ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطالع
رساني در كتابخانه
 ارتقاي سطح رضایتمندي از كتابخانه
 آموزش وتوانمندسازي پرسنل كتابخانه با هدف
تخصصي نمودن بخش هاي مختلف كتابخانه و
بهينه سازي كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي و
آموزش و آشنایي بهره گيران جهت استفاده از
كتابخانه و منابع اطالعاتي آن

مجموعه کتابخانه:

 تهيه و تأمين منابع مورد نياز گروه هاي مختلف
آموزشي دانشکده دندانپزشکي

شامل منابع ارزشمند تخصصی و عمومی
دندانپزشکی و علوم پایه است.این مجموعه
شامل 0922جلد کتاب فارسی و التین
آموزشی189،نسخه پایان نامه CDالتین68،عدد
می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشت
درمانی هرمزگان
دانشکده دندانپزشکی
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 شركت در كارگاه هاي آموزشي به منظور به روز
نمودن اطالعات و خدمات كتابخانه اي
 وجين و رف خواني دوره اي منابع اطالعاتي
كتابخانه به منظور ارزیابي و بروز نمودن كتابها و
منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه دانشکده
دندانپزشکي

شرایط عضویت:
کلیه دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان به شرط عضویت در نرم افزار
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مجاز
به استفاده از مجموعه کتب کتابخانه می باشد

 -4کنترل ورود منابع و مواد امانت داده شده کتابخانه
که باید در موعد مقرر به کتابخانه بازگشت داده شود.
 -1تهیه اخطاریه دیرکرد
 -8تمدید امانت
 -7تسویه حساب و صدور گواهی عدم بدهی
 -6کنترل موضوع پایان نامه های دانشجویی جهت
تکراری نبودن

جامعه استفاده کنندگان:
اعضای هییت علمی
دانشجویان
کارمندان

مراجعه به میز امانت:
اعضا می توانند با مراجعه به میز امانت از خدمات
زیر استفاده کنند:
 -1برنامه امانت منابع.
 -0زمان بندی امانت منابع در نظام های امانت
 -9کنترل خروج منابع ،مواد کتابخانه به طور موقت
جهت استفاده در بخش های مختلف دانشکده

تماس با ما
آدرس :بندرعباس،بلوار شهید ناصر روبروی پارک
بانوان،محل سابق بیمارستان شریعتی ،دانشکده دندان
پزشکی.
تلفن99912179:
کد پستی79149-84117:

تذکر:
اطالعات تکمیلی از قبیل آیین نامه ها و دستور العمل
ها در سایت کتابخانه دانشکده دندانپزشکی قابل
دسترسی است
آدرس سایت:
http://dentlib.hums.ac.ir

