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تاریخچه کتابخانه مرکس
کتبثخبًِ ثیوبرستبى  15خزداد تْزاى در سبل

 ، 1376در

ثِ هٌظَر استفبدُ ّزچِ ثیشتز اس هحیظ کتبثخبًِ ٍ حفظ ٍ

راستبی ًیبس داًشجَیبى ،اػضبی هحتزم ّییت ػلوی ،

حزاست اس اهَال آى استفبدُ کٌٌذگبى هَظف ثِ رػبیت هَارد

پژٍّشگزاى ٍ کبرکٌبى ثیوبرستبى ثِ هٌبثغ ػلوی ٍ پژٍّشی

سیز هی ثبشٌذ:

تبسیس گزدیذ.
مرکس پسشکی،آموزشی و درمانی 15خرداد

در سبل  ٍ 1381در پی تغییزات اسبسی در سبختبر ٍ سبسهبى
ثیوبرستبى  ،در فضبی هتفبٍت ٍ ثشرگتز اس قجل کتبثخبًِ فؼلی

رػبیت سکَت در هحیظ کتبثخبًِ
خَدداری اس خَردى ،آشبهیذى ٍ استؼوبل دخبًیبت

عزاحی ٍ تجْیش گزدیذ ٍ کتبثخبًِ ثِ هحل فؼلی اًتقبل یبفت.
استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در کتبثخبًِ اکیذاً هوٌَع است
هَجَدی هٌبثغ کتبثخبًِ شبهل کتت التیي

 1013جلذ  ،کتت
کتبثْبی هزجغ ثِ ّیچ ػٌَاى قبثل اهبًت ًجَدُ ٍ اس کتبثخبًِ

فبرسی  1680جلذ ػٌَاى هی ثبشذ .ػالٍُ ثز کتبة ٍ هجالت،
www.15psc.ir
15khordad.library@gmail.com

اهکبى استفبدُ اس ایٌتزًت ًیش جْت کبرّبی تحقیقبتی

ٍ

خبرج ًوی شًَذ.

پژٍّشی ٍجَد دارد .فضبی السم ثزای هغبلؼِ دستیبراى
ثظَرت شجبًِ رٍسی ًیش پیش ثیٌی ٍ آهبدُ شذُ است .

ّزگبُ فزدی ثذٍى رػبیت هقزرات هزثَط ثِ اهبًت هَاد
کتبثخبًِ اقذام ثِ خبرج ًوَدى آًْب اس کتبثخبًِ کزدُ ٍ یب آًْب را

کتبثخبًِ ثیوبرستبى ػالٍُ ثز کتبثْب سبیز اشکبل هٌبثغ اعالػبتی

اس کتبثخبًِ خبرج ًوَدُ ثبشذ  ،اس کلیِ خذهبت کتبثخبًِ هحزٍم

ًظیز پبیبى ًبهِ ّب ،عزح ّبی تحقیقبتی ،کتبثْبی الکتزًٍیکی،

خَاّذ شذ.

فیلن ّبی آهَسشی  ...را گزدآٍری ًوَدُ است.
ّز ػضَ کتبثخبًِ هی تَاًذ در ّز ًَثت حذاکثز  3جلذ کتبة را
ثب الکتزًٍیکی شذى پبیگبُ ّبی اعالػبتی پششکی ٍ دستزسی

ثِ هذت یک ّفتِ ثِ اهبًت ثجزد.

آساد داًشگبُ ػلَم پششکی ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ثِ ایي پبیگبُ ّب اس
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عزیق ایٌتزًت ،اهکبى جستجَ ٍ ثبسیبثی اعالػبت در هیبى

اهبًت گیزًذُ هَظف است هَاد اهبًتی را ثب دقت ثزرسی ًوَدُ

جذیذتزیي هقبالت هؼتجز ػلوی ٍ پژٍّشی جْبى هیسز است.

ٍ در طَرت هشبّذُ ػیت ٍ ًقض ثالفبطلِ هزاتت را ثِ هسئَل

هیش اهبًت اعالع دّذ .در غیز ایٌظَرت هلشم ثِ پزداخت

هجذد کتبة اقذام ًوبیذ .ثذیْی است چٌبًچِ در ایي هذّت

دستیبراى ثظَرت شجبًِ رٍسی ًیش پیش ثیٌی ٍ آهبدُ شذُ

خسبرت تؼییي شذُ اس عزف کتبثخبًِ هیجبشذ.

ػضَ دیگزی تقبضبی اهبًت کتبة هَرد ًظز را داشتِ ثبشذ ،هی

است .

تَاًذ آى را ثِ اهبًت ثجزد.

ثب الکتزًٍیکی شذى پبیگبُ ّبی اعالػبتی پششکی ٍ دستزسی

هزاجؼِ کٌٌذُ هَظف است ٌّگبم ثبسگزداًیذى هَاد کتبثخبًِ
ای اس هسئَل هیش اهبًت ثخَاّذ حضَراً هَاد اهبًتی را اس لیست
اهبًت خبرج کٌذ .در غیز ایٌظَرت ٍجَد هَاد اهبًتی در لیست

در هَارد خبص هبًٌذ کتبثْبیی کِ تؼذاد ًسخِ ّبی کبفی اس
آًْب در کتبثخبًِ هَجَد ًجَدُ ٍ توذیذ طَرت ًوی گیزد .

آساد داًشگبُ ػلَم پششکی ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ثِ ایي پبیگبُ ّب اس
عزیق ایٌتزًت ،اهکبى جستجَ ٍ ثبسیبثی اعالػبت در هیبى
جذیذتزیي هقبالت هؼتجز ػلوی ٍ پژٍّشی جْبى هیسز است.

اهبًت فزد در حکن ٍجَد هَاد اهبًتی ًشد اهبًت گیزًذُ تلقی
توذیذ کتبثْبیی کِ ثب تأخیز ثبسگزداًذُ هی شًَذ ثِ ّیچ ٍجِ

هیشَد.

اهکبى پذیز ًوی ثبشذ.
در قجبل هَاد اهبًت گزفتِ شذُ فقظ شخض اهبًت گیزًذُ در
هقبثل کتبثخبًِ هسئَل هیجبشذ ٍ در طَرت ثزٍس اشکبل
ّیچگًَِ ػذری پذیزفتِ ًویشَد.

 .تب  3رٍس پس اس اهبًت کتبة توذیذ طَرت ًوی گیزد
چٌبًچِ اهبًت گیزًذُ هَاد اهبًت گزفتِ شذُ اس کتبثخبًِ را گن
ًوبیذ ،هَظف ثِ تْیِ ٍ تحَیل آى در کَتبّتزیي هذّت هیجبشذ.
اتسهبًیکِ اهبًت گیزًذُ ًسجت ثِ ججزاى خسبرت تب حظَل ثِ
ًتیجِ پیگیزی ًٌوبیذ اس اهبًت گزفتي هَاد محزٍم خَاّذ شذ .
سبػبت کبری کتبثخبًِ رٍسّبی شٌجِ تب چْبر شٌجِ اس سبػت 8
الی  ٍ 19پٌجشٌجِ  8الی  13.30هی ثبشذ.
منابع کتابخانه
هَجَدی هٌبثغ کتبثخبًِ شبهل کتت التیي

راههای ارتباطی تماس با کتابخانه :
 1013جلذ  ،کتت

فبرسی  1680جلذ ٍ پبیبى ًبهِ  39ػٌَاى هی ثبشذ .ػالٍُ ثز
توذیذ ّز کتبة ثیش اس

 3هزتجِ طَرت ًوی گیزد ٍ در

طَرتی کِ ػضَ توبیل ثِ استفبدُ هجذد اس کتبة داشتِ ثبشذ،
هی ثبیست کتبة را تحَیل دادُ ٍ پس اس

 3رٍس جْت اهبًت

کتبة ٍ هجالت ،اهکبى استفبدُ اس ایٌتزًت

آًالیي ًیش جْت

کبرّبی تحقیقبتی ٍجَد دارد .فضبی السم ثزای هغبلؼِ

تلفي  88902155 :الی 9
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