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 معرفی کتابخانه دانشکده بهداشت

شروع بکار نموده وکتابهای تخصصی در زمینه های مختلف علوم  7711 از سال کتابخانه دانشکده بهداشت
 بهداشتی ، شامل :

حشره   –میکروب شناسی  –انگل شناسی  -آمار و اپیومیولوژی  -تغذیه -بهداشت محیط   -بهداشت حرفه ای
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مجهز بودن کتابخانه به منابع داخلی و خارجی  –آموزش بهداشت  -شناسی 

 مختلف علوم بهداشتی ... را در بر می گیرد .

برای تجهیز کتابخانه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های تخصصی کتاب و سایر منابع 
 .می شود  استفاده

 اطالعات تماس

 دانشکده بهداشت رشت -ساختمان سابق دانشگاه آزاد  -پشت ساختمان سازمان صدا و سیما -رسالتخیابان  -رشت

 ید(ساختمان جد) 33484833فاکس : 33849411 :تلفنخانه

health_faculty@gums.ac.irEmail :  

 همچو کتابیست جهان جامع احکام نهان          جان تو سردفتر آن فهم کن این مسئله را

 
 موالنا

             

mailto:health_faculty@gums.ac.ir


 333484833تلفن تماس کتابخانه: 

79دانشجویان ورودی جدیدعضویت    
 

ضمن تبریک به دانشجویان ورودی جدید بمناسبت قبولی در دانشگاه و آغاز سال تحصیلی، جهت عضویت و استفاده از خدمات و منابع 
 .علمی، به کتابخانه محل تحصیل خود مراجعه نمایید

(، داشتن 02kbحداکثر حجم  pixel 771*751)با مشخصات   7*4با دردست داشتن فایل اسکن شده از عکس خود در سایز   نکته:

 ،به کتابخانه دانشکده مراحعه نمایند.  ایمیل وکارت دانشجویی)شماره دانشجویی(

 آمار منابع

 5880 تعداد نسخه فارسی

التینتعداد نسخه   729 

پایان نامهتعداد   43 

 اعضای کتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیل می توانند از کتابخانه کتاب امانت بگیرند:

 

 اعضای کتابخانه مدت امانت تعداد کتاب

 هیات علمی 02 1

 دانشجویان )فوق تخصصی- تخصصی- ارشد( 70 5

 دانشجویان )دکتری حرفه ای- کارشناسی-کاردانی 72 7

 کارکنان کتابخانه 72 7

 کارکنان رسمی دانشگاه 72 0

 اهداء کتاب به کتابخانه دانشکده بهداشت توسط دانشجویان فارغ التحصیل



نسخه 4آقای مهندس نوروزی:     

نسخه   11دانشجویان:                 

 

 هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار

اینجانب ضمن تبریک هفته کتاب وکتابخوانی، از تمامی تالشگران عرصه اندیشه و قلم که نقشی را بر صفحه کتاب ها 

 می نگارند نهایت تقدیر و قدردانی را دارم و از خداوند متعال توفیق روز افزونشان را خواستارم.

 



 

 بخش سفارشات

 نمایشگاه کتاب تهران:

تهیه فهرست عناوین منابع مورد نیاز گروه های آموزشی بر اساس نیازسنجی جهت خرید در نمایشگاه بین المللی 
 کتاب تهران)3341(

 خرید کتب از نمایشگاه بین المللی تهران

 

 ردیف منبع تعداد نسخه

 3 کتاب فارسی 43

 بخش سازماندهی منابع

 ورود اطالعات منابع در نرم افزار جامع کتابخانه

سازماندهی 111 نسخه کتب فارسی و التین و قرارگیری در مخزن کتابخانه و استفاده کاربران اعم از اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان 
 مقاطع مختلف.

 

 منتشر شد. 3341،پاییز 3امه( کتابخانه دانشکده بهداشت سال اول، شماره اولین شماره از خبرنامه)گاهن 

 

خانم شهبازپور و خانم روحی زاده تهیه و تنظیم:  


