
 توانبخشی و بهداشت های دانشکده کتابخانه از استفاده راهنمای

 

 

 : اریخچهت

 

 آغاز مرکزی کتابخانه نظر زیر  بهداشت حوزه کتابهای مجموعه با را خود فعالیت 1390 سال از  ابتدا توانبحشی و بهداشت های دانشکده کتابخانه

 .داد گسترش را خود مجموعه توانبخشی با مرتبط های رشته تخصصی کتابهای مجموعه1391 سال در سپس. است نموده

 :اهداف

  دو پژوهشی و آموزشی های برنامه تقویت راستای در اطالعات اشاعه همچنین و آموزشی و علمی منابع گردآوری کتابخانه این اصلی هدف

 نخبه جریان ساززمینه و توسعه مهم هایمؤلفه از یکی تخصصی هایکتابخانه غنای و وجود اینکه به توجه با. است  توانبخشی و بهداشت دانشکده

 به کمک  دانشگاه، پژوهشی درسی برنامه به کمک جهت تالش در  توانبخشی و بهداشت های دانشکده تخصصی یکتابخانه رواین از است، پروری

 گیری بهره نیز و تجهیزات و منابع نگهداری جهت مناسب فضای تجهیز و تامین دانشگاه، آموزشی های ریزی برنامه به کمک  پژوهش، و تحقیق

  و تحقیقات محترم معاون حمایت با تر،فزون پژوهش  و آموزش کیفی ارتقا منظور به کتابخانه خدمات کیفی و کمی ارتفاء و کتابخانه از اعضا بیشتر

 .باشد می ها دانشکده محترم ریاست

 : مجموعه معرفی

 ای، حرفه بهداشت عمومی، بهداشت زمینه در ، سمینار و  نامه پایان فارسی،  نشریه التین، فارسیهای  کتاب بر مشتمل کتابخانه این مجموعه

 پاسخگوی زیادی حدود تا. است آنها با مرتبط موضوعات و سنجی شنوایی و درمانی گفتار کاردرمانی، بهداشت، آموزش ارشد ، محیط بهداشت

 .باشد می دانشگاهی جامعه و علمی نیازهای

 تخصیص با  کتابخانه کننده استفاده جامعه درخواست مطابق والتین فارسی کتب از اعم دانشکده، دو هر نیاز مورد چاپی منابع گردآوری و تامین

 . شود می تهیه و خرید مرکزی کتابخانه توسط دانشگاه، فناوری و تحقیقات معاونت بودجه

 توسط بارکدها پرینت و کتابخانه افزار نرم جامع سیستم در اطالعات ورود فهرستنویسی،  نظیر  کتابخانه منابع سازی مجموعه مراحل تمامی

 .گردد می سازی آماده و دفتر ثبت جدید منابع دانشکده کتابخانه کتابدار توسط نهایت در و شود می انجام مرکزی کتابخانه متخصص کتابداران

 



 :انداز چشم

 نماید خدمت ارائه زیر های بخش در پژوهشی آموزشی، حیطه در  مناسب شرایط ایجاد با دارد نظر در توانیخشی و بهداشت های دانشکده کتابخانه

 :باشد داشته پزشکی علوم حوزه در دانشگاه علمی تولیدات و جامعه سالمت ارتقاء در موثری نقش و

 ، علمی هیات اعضای آموزش/    آموزشی های ولوح اطالعاتی های بانک ، نشریات ، کتب از اعم الکترونیکی و چاپی علمی منابع و مدارک تامین  

 ارائه/   وتوانمند متعهد کارآمد، انسانی نیروی بکارگیری/   کتابخانه تجهیز و رسانی روز به/     مراجعان به پاسخگویی/     دانشجویان و پژوهشگران

 کنندگان مراجعه مندی رضایت وافزایش مطلوب باکیفیت خدمات

 :کننده استفاده جامعه

  توانبخشی و بهداشت های دانشکده اساتید و دانشجویان

 :  دانشگاه الکترونیک  منابع

 .نمائید مراجعه دانشگاه الکترونیکی کتابخانه سایت وب به حتما خواهشمندیم الکترونیکی منابع وضعیت از بیشتر اطالع برای

 طریق از دانشگاه از خارج و( سیستم عدد 12 تعداد به)  دانشکده   IT سایت و  Wi-Fi طریق از دانشگاه داخل در فوق منابع از استفاده امکان

 .نمائید مراجعه دانشگاه الکترونیک کتابخانه به مشاهده برای VPN نصب

https://diglib.arakmu.ac.ir/fa  

 :الف( شرایط عمومی عضویت 

 به   اعضای محترم هئیت علمی، دانشچویان، پرسنل این دانشگاه برای عضویت در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه 

فرم عضویت کتابخانه مرکزی ، تکمیل فرم و بارگزاری عکس   انتخاب و مراجعه   https://centlib.arakmu.ac.ir       آدرس

 .باشد می اول صفرهای بدون ملی کد عضویت شماره انجام گردد. 

  یا کتابخانه   مرکزی کتابخانه به دانشکده از نامه معرفی ارائه نام ثبت  انجام از قبل برای اعضای محترم هیات علمی مدعو

 .باشد می الزامیدانشکده 

 .باشد می الزامی آموزش از نامه معرفی ارائه  نام ثبت  بل از انجامق برای دانشجویان میهمان مدعو 

  

 .گردد تکمیل نام ثبت فرم ذیل لینک به مراجعه بامستقیم  الکترونیکی نام ثبت انجام    

http://libsearch.arakmu.ac.ir/ 

 

 عصر 17 تا 7:30 ساعت از ها مطالعه سالن 15:10 الی 8 ساعت از شنبه چهار تا شنبه از کتابخانه مخزن:  کار ساعت

 

  6851438181  کدپستی    2 شماره ساختمان - گلستان کوی - خمینی مصطفی شهرک  اراک،:  پستی آدرس

 

 247: داخلی    086-33662024 - 8:   تلفن 
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