
  کده پزشکیکتابخانھ ھای دانشکل آمار وارقام 
و سھ  درمحل دانشکدهدانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی  گلستان دارای یک کتابخانھ 

  :کتابخانھ بیمارستانی میباشد کھ آمار و ارقام آن بشرح ذیل میباشد

  آمار و ارقام کل کتابخانھ ھای دانشکده پزشکی  )الف

  .عنوان میباشد ٦٤١٦جلد و ١٤٣٣٠ تعداد کتب فارسی -١

  .عنوان میباشد ٢٧٦٤جلد و٤٤٧٣تعداد کتب التین  -٢

  .عنوان میباشد ٥٥٢تعداد پایان نامھ فارسی  -٣

  .عنوان میباشد٤٦٥آموزشی التین  DVDو CDتعداد  -٤

  .عنوان میباشد ١٣٩آموزشی فارسی  DVDو CDتعداد  -٥

  .عنوان میباشد ٥١٠تعداد مجالت فارسی  -٦

  .عنوان میباشد ٢٢٢تعداد مجالت التین  -٧

  .عنوان میباشد ٣٤٠جلد و  ١٤٨٧بھ تعداد  ١٣٩٠کتب فارسی خریداری شده در سال  -٨

  .عنوان میباشد  ١١٩جلد و ١٩٥بھ تعداد  ١٣٩٠کتب التین  خریداری شده در سال  -٩

  .میباشدچوبی میز مطالعھ  ٦٢و  چوبی  صندلی ٢٠٤دارای   کدهھای دانش کتابخانھ -١٠

  .متر مربع میباشد ٥٥٣  کدهدانش متراژ قرائت خانھ با مخزن کتاب -١١

  .عنوان اھدائی میباشد ٣١و جلد  ٤٧تعداد  ٩٠از مجموع کتابھای اضافھ شده در سال  -١٢

  .متر مربع میباشد  ٣٩٠ کدهھای دانش متراژ قرائت خانھ -١٣

  .دستگاه رایانھ جھت دانشجویان میباشد ٢٨دارای  کدهھای دانشکتابخانھ  -١٤

قفسھ چوبی شیشھ ای جھت پایان نامھ ھا و کتب   ١٠ دارای  کدهھای دانش کتابخانھ -١٥
  .مرجع میباشد

برای  کتابھای غیر   قفسھ چوبی٢٧ وقفسھ فلزی  ٤٦دارای  کدهھای دانشکتابخانھ  -١٦
  .مرجع میباشد

  .چوبی برای مجالت میباشد قفسھ  ٣١دارای کدهھای دانشکتابخانھ  -١٧



جھت  دستگاه اسکنر١دستگاه پرینتر٧ دستگاه رایانھ ٧دارای  کدهھای دانش کتابخانھ -١٨
  .سرویس دھی میباشد

پروتکل ژنتیک ٥١٨مجلھ ١٣٨جلد کتاب ١٠٠٠کتابخانھ الکترونیکی دانشگاه  دارای  -١٩
  .جلد پایان نامھ میباشد٧٠٠

  استفاده از مقاالت ،کتب و مجالت علمی بصورت الکترونیکی از سایتھای -٢٠
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  .مقدور میباشد 

  :امکانات دسترسی بھ اینترنت در سایت پزشکی بھ شرح ذیل میباشد-٢١

 .می باشد ١٤  MBPSبصورت کلی در دانشگاه پھنای باند  •
برای ) منزل و محل کاردر (ساعتھ  ٢٤دسترسی بھ اینترنت پر سرعت بصورت  •

 .استفاده اعضای محترم ھیات علمی فعال می باشد
ساعتھ  ٢٤دسترسی بھ اینترنت بیسیم در تمامی نقاط دانشگاه و خوابگاه ھا بصورت  •

 .در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفتھ است 
دسترسی بھ رایانھ و چاپگر در سایت پزشکی و خوابگاه ھا برای استفاده ھمھ  •

 .ویان محترم قرار گرفتھ استدانشج
دستگاه کامپیوتر بھ ھمراه یک دستگاه پرینتر برای استفاده دانشجویان محترم در  ١٩ •

 .در نجر گرفتھ شده استسایت پزشکی 
 .بصورت روزانھ ھر دانشجو یک ساعت می تواند از اینترنت استفاده کند •
و ایجارگر کھ روزانھ  بھ استجناء دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نخبھ و فرزند شھید •

 .ساعت می توانند از اینترنت استفاده نمایند ٥

 

 

 



 

  پزشکی دانشکدهآمار وارقام کتابخانھ )ب 
  .عنوان میباشد ٢٢٣٧جلد و ٥١٧٨تعداد کتب فارسی  -١

  .عنوان میباشد ١٠٥٦جلد و١٩٠٣تعداد کتب التین  -٢

  .عنوان میباشد ٥٥٢تعداد پایان نامھ فارسی  -٣

  .عنوان میباشد ٣١٠آموزشی التین DVDو CDتعداد  -٤

  .عنوان میباشد ٤٣آموزشی فارسی  DVDو CDتعداد  -٥

  .عنوان میباشد ٣٩٧تعداد مجالت فارسی  -٦

  .عنوان میباشد ١٥١تعداد مجالت التین  -٧

  .عنوان میباشد ١٢٨جلد و  ٣١٣بھ تعداد  ١٣٩٠کتب فارسی خریداری شده در سال  -٨

  .عنوان میباشد ٣٧جلد و  ٥٥بھ تعداد  ١٣٩٠کتب التین  خریداری شده در سال  -٩

  .میباشدچوبی میز مطالعھ  ٣٦و  چوبی  صندلی ١١٠دارای  کتابخانھ  -١٠

  .متر مربع میباشد ٤٠٠متراژ قرائت خانھ دانشکده با مخزن کتاب  -١١

  .عنوان اھدائی میباشد ٣١و جلد  ٤٧تعداد  ٩٠از مجموع کتابھای اضافھ شده در سال  -١٢

  .متر مربع میباشد ٣٠٠متراژ قرائت خانھ دانشکده  -١٣

  .دستگاه رایانھ جھت دانشجویان میباشد ١٦کتابخانھ دارای  -١٤

جھت سرویس دھی  دستگاه اسکنر ١دستگاه پرینترو٣ دستگاه رایانھ ٤کتابخانھ دارای  -١٥
  .میباشد

 

 

 

 

 



  پنج آذرآمار وارقام کتابخانھ ) ج
  .عنوان میباشد ٢١٥٨ جلد و  ٤٨٧٢ تعداد کتب فارسی -١

  .عنوان میباشد  ١١٩٤ جلد و ١٦٢٢ تعداد کتب التین -٢

  .عنوان میباشد ٠   تعداد پایان نامھ فارسی -٣

  .عنوان میباشد ٧٠ فارسی آموزشی DVDو CDتعداد  -٤

  .عنوان میباشد ٩٣ التین آموزشی DVDو CDتعداد  -٥

  .عنوان میباشد   ٠ تعداد مجالت فارسی  -٦

  .عنوان میباشد   ٢٨ تعداد مجالت التین  -٧

  .عنوان میباشد  ٨١جلد و ٧٩١ بھ تعداد ١٣٩٠ازسالکتب فارسی خریداری شده  -٨

  .عنوان میباشد ٦٨جلد و  ١٠٧بھ تعداد  ١٣٩٠ازسالکتب التین  خریداری شده  -٨

  .میباشدچوبی میز مطالعھ  ١٧ و  چوبی  صندلی  ٥٢دارای  کتابخانھ  -٩

  .متر مربع میباشد ٥٠  متراژ قرائت خانھ دانشکده با مخزن کتاب -١٠

  .عنوان اھدائی میباشد  ٠  و جلد  ٠ تعداد  ٩٠از مجموع کتابھای اضافھ شده در سال  -١١

  .متر مربع میباشد ٩٠   متراژ قرائت خانھ -١٢

  .دستگاه رایانھ جھت دانشجویان میباشد ٥کتابخانھ دارای  -١٣

  .جھت سرویس دھی میباشددستگاه پرینتر١ودستگاه رایانھ  ١کتابخانھ دارای  -١٤

 

 

 

 

 

 

 



  طالقانیآمار وارقام کتابخانھ ) د
  .عنوان میباشد ١٠٢١جلد و ٢١٧٦تعداد کتب فارسی  -١

  .عنوان میباشد ٢٦٤جلد و٤٧٢تعداد کتب التین  -٢

  .عنوان میباشد ٠تعداد پایان نامھ فارسی  -٣

  .عنوان میباشد ٣٢آموزشی التین DVDو CDتعداد  -٤

  .عنوان میباشد ٢٦آموزشی فارسی  DVDو CDتعداد  -٥

  .عنوان میباشد ١١٠تعداد مجالت فارسی  -٦

  .عنوان میباشد ٣٠تعداد مجالت التین  -٧

  .عنوان میباشد ٩١جلد و  ٢٨٣بھ تعداد  ١٣٩٠کتب فارسی خریداری شده در سال  -٨

  .عنوان میباشد ٤جلد و  ١٣بھ تعداد  ١٣٩٠کتب التین  خریداری شده در سال  -٩

  .میباشدچوبی میز مطالعھ  ٩و  چوبی  صندلی ٢٠دارای  کتابخانھ  -١٠

  .متر مربع میباشد ٥٣متراژ قرائت خانھ با مخزن کتاب  -١١

  .عنوان اھدائی میباشد ٠و جلد  ٠تعداد  ٠از مجموع کتابھای اضافھ شده در سال  -١٢

  .متر مربع میباشد ٠متراژ قرائت خانھ  -١٣

  .دستگاه رایانھ جھت دانشجویان میباشد ٥کتابخانھ دارای  -١٤

  .جھت سرویس دھی میباشددستگاه پرینتر  ١و دستگاه رایانھ  ١کتابخانھ دارای  -١٥

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  دزیانیآمار وارقام کتابخانھ ) ه
  .عنوان میباشد ١٠٠٠جلد و ٢١٠٤تعداد کتب فارسی  -١

  .عنوان میباشد ٢٥٠جلد و٤٧٦تعداد کتب التین  -٢

  .عنوان میباشد ٠تعداد پایان نامھ فارسی  -٣

  .عنوان میباشد ٣٠آموزشی التین DVDو CDتعداد  -٤

  .عنوان میباشد ٠آموزشی فارسی  DVDو CDتعداد  -٥

  .عنوان میباشد ٣٠تعداد مجالت فارسی  -٦

  .عنوان میباشد ١٣تعداد مجالت التین  -٧

  .عنوان میباشد ٤٠جلد و  ١٠٠بھ تعداد  ١٣٩٠کتب فارسی خریداری شده در سال  -٨

  .عنوان میباشد ١٠جلد و  ٢٠بھ تعداد  ١٣٩٠کتب التین  خریداری شده در سال  -٩

  .میباشدچوبی میز مطالعھ  ٦و  چوبی  صندلی ٢٢دارای  کتابخانھ  -١٠

  .متر مربع میباشد ٥٠متراژ قرائت خانھ با مخزن کتاب  -١١

  .عنوان اھدائی میباشد ٠و جلد  ٠تعداد  ٠از مجموع کتابھای اضافھ شده در سال  -١٢

  .متر مربع میباشد ٠متراژ قرائت خانھ  -١٣

  .دستگاه رایانھ جھت دانشجویان میباشد ٢کتابخانھ دارای  -١٤

  .جھت سرویس دھی میباشددستگاه پرینتر ١و دستگاه رایانھ  ١کتابخانھ دارای  -١٥

  

  


