
 مرکز آموزشی و درمانی والیتکتابخانه معرفی 

 

 امانت:مرجع و بخش 

 

بانکهای اطالعاتی و منابع الکترونیک جستجو و ارایه اطالعات مورد نیاز مراجعین درباره منابع اطالعاتی کتابخانه و یا  به

امانت و دریافت کتابها و منابع علمی موجود در کتابخانه به اعضای کتابخانه و مراجعین محترم می پردازد. امانت  و

 برای مطالعه در خارج از کتابخانه دارای شرایط زیر است:دادن منابع علمی 

معتبر یکی از کتابخانه های تابعه و یا عضو مرکز آموزشی و درمانی والیت کتابخانه  معتبر امانت گیرنده باید عضو

 .ایت کامل مقررات امانت این کتابخانه استبه رعو ملزم  دانشگاه علوم پزشکی قزوین باشد

مرکز آموزشی و  عضویت کتابخانه بیمارستان والیت برای کارکنان و اعضای هیات علمی و کارآموزان مشغول در

با تکمیل فرم مشخصات و ارایه یک ض چند دقیقه مقدور است و در صورت نیاز فرآیند عضویت در عردرمانی والیت 

 میسر می باشد. مرکزاشتغال به کار یا تحصیل یا تدریس در این مدرک مثبت ارایه  تصویر پرسنلی وقطعه 

  



 

 بخش فراهم آوری:

 

مورد نیاز جامعه استفاده کننده از کتابخانه می پردازد که در حال انتخاب و اقدام جهت تهیه منابع علمی  ه بررسی،ب

 حاضر این فرایند بصورت ساالنه و با خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام می پذیرد.

 

رنامه فراهم مراجعین محترم، بخصوص اعضای این کتابخانه می توانند منابع علمی مورد نیاز خود را جهت تاثیر در ب

 آوری به این واحد معرفی فرمایند.

 

  



 

 

 

 

 سالن مطالعه:

 

 

 6ساعت )اعضا و مراجعین است بصورت شبانه روزی در خدمت مرکز آموزشی و درمانی والیت سالن مطالعه کتابخانه 

اعضای این کتابخانه و دانشجویان  استفادهوفور متقاضیان، تنها  امکانات وکه در حال حاضر به دلیل محدودیت ( 24تا 

  از سالن مطالعه میسر است.بصورت شبانه روزی  پزشکی کارآموز در این مرکز

 



 سایت کامپیوتری کتابخانه:

 

 

جهت خدمات عمومی ر متصل به شبکه جهت استفاده اعضا و مراجعین سایت کامپیوتری کتابخانه با دو دستگاه کامپیوت

ناپیوسطه یا زوین بدون نیاز به اتصال به اینترنت )علوم پزشکی ق دانشگاهپورتال  اینترنت و ازکامپیوتری و استفاده 

آماده خدمت رسانی است. جهت اتصال به شبکه اینترنت هر کدام از اعضا با نام کاربری و کلمه عبور دریافت  (آفالین

 ، مجاز و قادر به دریافت خدمات می باشند.شده از مرکز انفورماتیک دانشگاه

 

 

 در این واحد انجام می پذیرد.با هماهنگی کتابدار و اسکن از اسناد و مدارک مورد نیاز متقاضیان  چاپ مقاالت 

  



 

 کتابخانه(آنالین)جستجوی پیوسته 

 

می توانند اطالعات مربوط به کتاب   دانشگاه( یداخل شبکه ین ازناپیوسته یا آفال و)پیوسته مراجعین محترم بصورت 

یا وارد  ااینجکردن کلیک با  و منابع علمی این کتابخانه و تمام کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین را

 :جستجو کنند کردن نشانی اینترنتی زیر

http://ofoghlib.qums.ac.ir 
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