
هاي ها بسیار است. همه کتابداران کتابخانهها و خواندنیدر اهمیت تشکیل و استمرار یک کتابخانه دانشگاهی گفته
دانند که برپایی یک کتابخانه در محیط دانشگاه تنها بخش کوچکی از داستان است! ولی حفظ، پویایی و دانشگاهی می

  		طلبد.می استمرار آن حکایتی است که تالشی جدي و پرمایه را
  

اي و واحدهاي تابعه دانشگاه تشکیل یک کتابخانه دانشگاهی معموال از یک کتابخانه مرکزي و تعدادي کتابخانه دانشکده
  		هاي تحصیلی، متفاوت است.شود که مجموعه هر یک نیز به نسبت تعداد دانشجویان و نیز رشتهمی
  

هاي علوم پزشکی نام توان از کتابخانهرشته و حوزه موضوعی، می هاي دانشگاهی بر حسببندي انواع کتابخانهدر تقسیم
ها هم اساتید، دانشجویان و به طور کلی گونه کتابخانهگیرد. مراجعان اینهاي علوم پزشکی شکل میبرد که در دانشگاه

  	باشند.هاي وابسته میمحققین حوزه علوم پزشکی و رشته
  

هاي دانشگاهی کشور معرفی جهرم به عنوان یکی از کتابخانه	پزشکی گاه علومدر این نوشتار، کتابخانه مرکزي دانش
 شود.می

راه اندازي گردید. در 	پیراپزشکی	در محل فعلی دانشکده پرستاري و	١٣۵۶	اولین کتابخانه دانشگاه بطور رسمی در سال
نشکده پزشکی پی ریزي گردید که با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ، بنیاد اصلی کتابخانه دانشگاه در دا 1387سال 

  همچنان بصورت مشترك با کتابخانه دانشکده پرستاري به فعالیت خود ادامه می دهد.
عنوان  100التین) نسخه کتاب،  5649فارسی,  22275( 27924در حال حاضر کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم با 

نه پزشکی ، پیراپزشکی و علوم وابسته به فعالیت خود ادامه می عنوان پایان نامه در زمی 254سی دي و  440نشریه چاپی، 
  دهد.

دانشکده ها و بیمارستانهاي دانشگاه هر کدام کتابخانه اي مجزا دارند که از نظر قوانین و مقررات و مدیریت فنی تابع 
کنندگان فعالیتها با مراجعهکتابخانه مرکزي می باشند. در کتابخانه مرکزي خدمات مختلفی ارائه می شود که برخی از این 

کتابخانه ارتباط مستقیمی ندارد و وظیفه گردآوري و آماده سازي منابع را بر عهده دارد ( نظیر: بخش انتخاب، تهیه و خرید 
منابع، بخش فهرست نویسی و ...) و برخی از این فعالیتها در ارتباط مستقیم با مراجعان می باشد (بخش امانت ، پایگاه 

  العات و...).عرضه اط
رده بندي کتب کتابخانه هاي دانشگاه بر اساس روش فهرست نویسی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا معروف 

(جهت کتابهاي پزشکی، پیراپزشکی و علوم وابسته به آن) و همچنین رده بندي کتابخانه کنگره آمریکا 	N.L.M	به
  (جهت کتابهاي غیر پزشکی) می باشد.L.C		معروف به

 


