
               دانشکده پزشکی *آشنایی با کتابخانه زهراوی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی  پزشک و جراح مسلمان اندلسی)اسپانیای 

( در الزهراء از روستاهای اطراف قرطبه دیده به .م659ق.) 523در سال امروزی( 

وی مخترع ابزار جراحی و بزرگترین جراح زمان خود بود. چیرگی  جهان گشود.

شد که پزشکان هم روزگار او، وی را به پدر جراحی  ثزهراوی در جراحی باع

عن التالیف می باشد. ملقب ساختند. از جمله آثار معروف او التصریف لمن عجز 

به دیده م.( در قرط0005ق.)404او پس از سالها کوشش علمی سرانجام در سال 

                                                                          از جهان فرو بست.

 

                                                                       

 تاریخچه

به عنوان یک مرکز علمی و   پزشکی دانشکده کتابخانه

تحقیقاتی دارای غنی ترین مجموعه کتب در سطح دانشگاه 

 پی با ۵۸۳۱ سال در می باشد. این کتابخانهعلوم پزشکی بابل 

 وجود ضرورت و امر مسئولین سوی از آمده عمل به گیریهای

 با و تأسیس دانشکده پردیس محل در تخصصی، کتابخانه یک

 خود فعالیت رسماً ۵۸۳۱ سال ماه مهر از زهراوی کتابخانه  نام

 مترمربع ۰۴۴ حدود کتابخانه ساختمان مساحت.  نمود آغاز را

  با برادران و خواهران مطالعه مجزای سالن ۲ دارای و است

 فارسی کتب مخازن امانت، میز نیز و دانشجو نفر ۳۴ گنجایش

 التین و فارسی ادواری نشریات مخازن مرجع، بخش التین، و

 .باشد می زیراکس خدمات و

 منابع کتابخانهامانت 

مراجعین بعد  ،کتابخانه بصورت سیستم قفسه باز اداره می شود

به بخش  دریافتجهت  ، از جستجو و بازیابی کتاب مورد نظر

جهرت   ،موضوعات به همرراه رده آنهرا   امانت ارائه می دهند.

 بر روی قفسه هرا نصرب گردیرده اسرت.     ،سهولت در بازیابی

شامل کترب فارسری ، کترب الترین، کترب      مجموعه کتابخانه 

                               مراجرررررع و منرررررابع الکترونیکررررری مررررری باشرررررد. 

                 

 

 بخشهای کتابخانه

بخش امانت -۵  

بخش امانت کتابخانه زهراوی با استفاده از نرم افزار کتابخانه 

آذرخش، امکان استفاده از منابع موجود را برای مراجعه  پارس

امانت  کنندگان فراهم می سازد،از وظایف عمده این بخش،

 بازگشت و رزرو کتاب، تسویه حساب، کتب، تمدید،

جداسازی کتابهای مخدوش جهت  راهنمایی مراجعان،

. قراردادن و منظم کردن کتابها در قفسه می باشد صحافی،

انند شخصاً کتابهای مورد نظر خود را انتخاب کاربران می تو

 NLM(Nationalنمایند. نظام رده بندی کتابخانه بر اساس 

Library of Medicine) می باشد.    

                      

بخش نشریات ادواری -۲  

این بخش شامل نشریات فارسی و التین می باشد که بصورت 

می توانند   مراجعین ارسال می گردد و اهدائی برای کتابخانه 

مجالت مورد نظر خود را مطالعه و در صورت نیاز، از مقاالت 

                                                    آن کپی تهیه نمایند.

 

 



                              

بخش مرجع -۸  

نگهداری کلیه اطلسها، فرهنگها و دائره المعارفها در این بخش 

می شوند ، مراجعین می توانند کتابهای مرجع مورد نیاز خود 

نموده و در   را با ارائه کارت دانشجویی ،از این بخش خارج

                                  سالن های مطالعه استفاده نمایند.

بخش خدمات فنی و فهرستنویسی -۰  

در کتابخانه زهراوی کلیه کتب  فارسی و التین، قبل از قرار 

در این بخش فهرست نویسی و رده بندی گرفتن در مجموعه، 

شوند . در حقیقت  فهرست نویسی،اطالعات و مشخصات می 

کتابهای  موجود در مجموعه کتابخانه و نیزمحل نگهداری آن 

ائه می دهد. را به سهولت برای بازیابی ومطالعه به مراجعین ار

بخشی دیگری از فعالیتهای کتابخانه مربوط به  آماده سازی 

 منابع  کتابخانه برای ورود به قفسه می باشد  که وظایف آن

عبارت است از ثبت کتب، مهر زدن، ورود اطالعات کتب 

فهرست نویسی شده در کامپیوتر، تولید برچسب عطف و 

خانه و نصب آنها و ... بارکد کتاب با استفاده از نرم افزار  کتاب

                    

 

 

                            

بخش کتب الکترونیکی -۱  

برنامه آینده کتابخانه زهراوی، در کنار افزودن کتابهای جدید، 

       افزایش مجموعه کتب الکترونیکی می باشد.

   و جستجوی منابع اطالع رسانیبخش  -۱

،  شربکه  متصرل بره   رایانره دسرتگاه   ۰این بخش با دارا بودن 

جهرت  پزشرکی   دانشرکده منحصرا ویژه اساتید و دانشجویان 

مجموعه کتابخانه  یمربوط به جستجو استفاده و ارائه خدمات

                    .می باشد  و بازیابی منابع الکترونیکی دانشگاه

                 

طع مختلفاکتاب در مقامانت  تعداد و مدت  

 

 

 

 

 جامعه استفاده کننده

 هیات علمی دانشگاهاعضای محترم  -

نشجویان دانشکده پزشکی در مقاطع مختلف، دا -

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارمندان

 

منابع کتابخانهدیرکرد   

چنانچه منابع امانتی در موعد مقرر عودت داده نشود، برای بار 

 یاجریمه  موجباخطار، در صورت تکرار  و دوم اول

 محرومیت عضو از خدمات کتابخانه میگردد.

 ساعات کار

 شنبه تا چهارشنبهکتابخانه زهراوی دانشکده پزشکی روزهای  

آماده پاسخگویی  به  مراجعین   ۸۴/۵۱الی   ۸۴/7از  ساعت  

 محترم می باشد.     

تماس تلفن  

۱ - ۸۲۵۲۲۱۲۲ 

 آدرس سایت کتابخانه

https://medicinelib.mubabol.ac.ir 

 ایمیل کتابخانه

 medicinelib@mubabol.ac.ir 

 

 مدت اعتبار تعداد کتاب مقطع

 روز 51 4 کارشناسی

 روز 51 1 او دکتر کارشناسی ارشد

و دکترای  هیأت علمی

 تخصصی

 روز 03 6

 روز 03 0 کارمند

https://medicinelib.mubabol.ac.ir/
mailto:medicinelib@mubabol.ac.ir

