
 

راىنوای استفاده از خذهات کتابخانو  دانشگاه علٌم پسشکی 

 ً خذهات بيذاشتی درهانی بن

 

کتاتخاًَ  3داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تن دارای سیزهجوْػَ ای ػاهل 

کتاتخاًَ هزکشی .کتاتخاًَ تیوارطتاًی هیثاػذ 1داًؼکذٍ ای ّ 

پزطتاری داًؼگاٍ در هحل داًؼکذٍ  1داًؼگاٍ در هجوْػَ پزدیض ػوارٍ 

طیظتن تِیَ ّ آهادٍ طاسی هٌاتغ چاپی  ّ هٌاتغ .ّ هاهایی هیثاػذ

 .الکتزًّیک در کتاتخاًَ هزکشی داًؼگاٍ ّ تصْرت هتوزکش هیثاػذ

 چو کسانی هیتٌاننذ از کتابخانو استفاده کننذ؟

تَ ػزط  کادر آهْسػی ، داًؼجْیاى ّ کارکٌاى داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تن

ًَ ُای هجِش تَ ًزم افشار کتاتخاًَ ای ػضْیت در یکی اس کتاتخا

 .هیتْاًٌذ اس هٌاتغ چاپی کتاتخاًَ ُای داًؼگاٍ اطتفادٍ ًوایٌذ

اس هؼاًّت آهْسػی کادر آهْسػی تاسًؼظتَ تا ارائَ هؼزفی ًاهَ 

داًؼکذٍ ّ ارائَ کارت ػٌاطایی هؼتثز هیتْاًٌذ تَ ػضْیت کتاتخاًَ 

 .درآیٌذ

، در صْرت ارائَ هؼزفی ًاهَ اس  کادر آهْسػی حق التذریظی داًؼگاٍ

هذیز گزٍّ هزتْعَ عی سهاى تذریض ، هیتْاًٌذ تَ ػضْیت کتاتخاًَ 

 .درآیٌذ

داًؼجْیاى هِواى اس طایز داًؼگاُِا در صْرت ارائَ کارت داًؼجْیی 

هْقت هیتْاًٌذ اس اهکاًات کتاتخاًَ اطتفادٍ ًوایٌذ ّ هذت ػضْیت 

 .ال خْاُذ ػذآًِا تزاتز هذت اػتثار کارت آًِا فؼ

کادر آهْسػی ّ داًؼجْیاى طایز داًؼگاُِا  در صْرت صالحذیذ طزپزطت 

کتاتخاًَ ، تا ارائَ هؼزفی ًاهَ هؼتثز اس هؼاًّت آهْسػی داًؼگاٍ 

هزتْعَ ّ پزداخت حق ػضْیت هیتْاًٌذ اس اهکاًات ُواى کتاتخاًَ در 

 .هحل اطتفادٍ ًوایٌذ

پشػکاى، دًذاًپشػکاى ، )فارؽ التحصیالى رػتَ ُای ػلْم پشػکی 

در صْرت ارائَ کارت ػٌاطایی هؼتثز ّ پزداخت حق ...( دارّطاساى ّ 

 .ػضْیت هیتْاًٌذ اس اهکاًات ُواى کتاتخاًَ در هحل اطتفادٍ ًوایٌذ

ارائَ خذهات تَ داًؼجْیاى داًؼگاُِای آساد ّ غیزاتٌفاػی هوٌْع 

 .هیثاػذ

قزاردادی ی ، عزحی ، تواهی کارکٌاى داًؼگاٍ اػن اس رطوی ، پیواً

ػاغل در داًؼگاٍ ، در صْرت تکویل فزم درخْاطت ػضْیت ، ارائَ حکن 

کارگشیٌی ، یک قغؼَ ػکض ّ هؼزفی ًاهَ هؼتثز هیتْاًٌذ تَ ػضْیت 

هذت سهاى ػضْیت افزاد یاد ػذٍ اس .کتاتخاًَ ّاحذ هزتْعَ درآیٌذ



رگشیٌی تاریخ ػضْیت یکظال تؼییي هیؼْد کَ تا ارائَ آخزیي حکن کا

 .هجذدًا تَ هذت یکظال قاتل توذیذ اطت

چگٌنو هیتٌاى در نرم افسار کتابخانو عضٌ شذ؟چو کسانی هیتٌاننذ 

 عضٌ شٌنذ؟

اعالػات داًؼجْیاى جذیذالْرّد داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تن پض اس ثثت در 

طیظتن طوا تصْرت خْدکار ّارد ًزم افشار کُْا هیؼْد ّ ایي لفزاد 

افزاد دیگز در .اهکاًات کتاتخاًَ ُا اطتفادٍ ًوایٌذ هیتْاًٌذ اس 

صْرتی کَ ػضْ ُیات ػلوی ، کارهٌذ ّ یا داًؼجْی داًؼگاٍ ػلْم 

پشػکی تن تاػٌذ ّ اعالػات ػضْیت آًِا در ًزم افشار هْجْد 

ًثاػذهیتْاًٌذ اس قظوت درخْاطت ػضْیت ًزم افشار اقذام تَ ػضْیت 

ذ ػضْیت خْد تا در دطت داػتي در کتاتخاًَ ًوایٌذّ طپض جِت تایی

کارت داًؼجْیی یا پزطٌلی ّ حکن خْد تَ کتاتخاًَ هْرد ًظز هزاجؼَ 

کارهٌذاًی کَ فاقذ کتاتخاًَ در هحل کار خْد ُظتٌذ .ًوایٌذ

هیتْاًٌذ تا  ارائَ حکن ، یک قغؼَ ػکض ّ هؼزفی ًاهَ اس کارگشیٌی 

 .یٌذّاحذ خْد تَ اهْر کتاتخاًَ ُا ی داًؼگاٍ هزاجؼَ ًوا

 چطٌر هیتٌاى در نرم افسار کتابخانو جستجٌ کرد؟

تزای اطتفادٍ اس ًزم افشار کتاتخاًَ ُای داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تن 

ًیاس تَ حضْر در کتاتخاًَ ًیظت ّ دطتزطی اس راٍ دّر تَ فِزطت 

هٌاتغ هْجْد در کتاتخاًَ ُای سیزهجوْػَ داًؼگاٍ تزای ُوَ فزاُن 

ُوچٌیي لیٌک ّرّد تَ ًزم .تخاًَ هیثاػذ آدرص ًزم افشار کتا.هیثاػذ

افشار ، در صفحَ کتاتخاًَ الکتزًّیک داًؼگاٍ ف گذاػتَ ػذٍ 

راٌُوای اطتفادٍ اس ًزم افشار کتاتخاًَ ًیش در طایت اهْر .اطت

 .کتاخاًَ ا قزار دادٍ ػذٍ اطت

 چو هنابعی در کتابخانو هٌجٌد است ؟

ًؼزیات چاپی ّ  کتاتِای چاپی ّ الکتزًّیک فارطی ّ التیي ،

الکتزًّیک فارطی ّ التیي  ، پایاى ًاهَ ُای داًؼجْیاى، در هجوْػَ 

کتاتخاًَ ُای داًؼگاٍ ػلْم پشػکی ػیزاس هْجْد هیثاػذ کَ تزای 

هؼاُذٍ فِزطت ػٌاّیي هیتْاًیذ اس ًزم افشار کتاتخاًَ اطتفادٍ 

 ّ جِت تِزٍ تزداری اس آًِا تایذ تَ کتاتخاًَ ُای هْرد ًظز.کٌیذ

ػاهل )ُوچٌیي تاًک ُای اعالػاتی ػلوی تیي الوللی .هزاجؼَ فزهاییذ

تْطظ ّسارت ( هٌاتغ هتٌْع ػلوی اس جولَ کتة ئ هجالت الکتزًّیک

تِذاػت خزیذاری ػذٍ ّ لیٌک تَ آًِا در کتاتخاًَ الکتزًّیک 

داًؼگاٍ تَ آدرص گذاػتَ ػذٍ اطت کَ افزاد سیز هجوْػَ داًؼگاٍ تا 

Vpn  ْاًٌذ اس ایي هجوْػَ اطتفادٍ ًوایٌذداًؼگاٍ هیت. 

 چو خذهاتی در کتابخانو ىا ارائو هیشٌد؟

اهاًت کتة چاپی ، دریافت طفارع خزیذ کتاب ، خذهات تحْیل هذرک 

، خذهات هزجغ ّ هؼاّرٍ، تزگشاری کارگاُِای اصْل جظتجْی ( هقالَ)

ػلوی ، آػٌایی تا تاًک ُای اعالػاتی ػلوی ، ًزم افشارُای هذیزیت 



تِیَ راٌُواُای آهْسػی هزتثظ ، تزگشاری تْرُای ... هٌاتغ ، 

 آػٌایی تا هٌاتغ کتاتخاًَ ، خذهات ػلن طٌجی

ُوچٌیي کتاتخاًَ ُا دارای فضای طالي هغالؼَ ّ هزکش ایٌتزًت 

هیثاػٌذ تا کادر آهْسػی ّ داًؼجْیاى ػشیش تتْاًٌذ در آراهغ اس 

 .ًوایٌذ هجوْػَ چاپی ّ الکتزًّیک کتاتخاًَ اطتفادٍ

طیظتن تاسیاتی هٌاتغ چاپی کتاتخاًَ ُا ػوذتا ً تصْرت قفظَ تاس 

هیثاػذ ّ در صْرت هزاجؼَ تَ کتاتخاًَ هیتْاًیذ ػااٍّ تز اطتفادٍ 

اس ًزم افشار کتاتخاًَ ، هظتقیوا هٌاتغ چاپی هْجْد را هؼاُذٍ ّ 

 .ارسیاتی ًواییذ

ػذٍ ، تٌِا ػخص در صْرت اهاًت هٌاتغ ، در قثال هٌاتغ اهاًت گزفتَ 

 .اهاًت گیزًذٍ پاطخگْ هیثاػذ

تؼذاد ، هذت اهاًت ّ هٌاتغ قاتل اهاًت تزای اػضا ًیش در آییي 

در صْرت رػایت ًکزدى قْاًیي . گذاػتَ ػذٍ اطت ًاهَ کتاتخاًَ ُا 

اهاًت ، اهاًت گیزًذٍ اس ػضْیت در کتاتخاًَ هحزّم خْاُذ 

گزفتَ ػذٍ اس کتاتخاًَ را گن چٌاًچَ اهاًت گیزًذٍ هٌاتغ اهاًت .ػذ

 .ًوایذ ، هْظف تَ جثزاى خظارت عثق آییي ًاهَ کتاتخاًَ ُا هیثاػذ

افزاد سیزهجوْػَ داًؼگاٍ ػلْم پشػکی تن در صْرت ػضْیت در 

کتاتخاًَ ّاحذ خْد تا رػایت ػزایظ سیز ، هیتْاًٌذ اس هٌاتغ طایز 

 :کتاتخاًَ ُای سیزهجوْػَ داًؼگاٍ اطتفادٍ ًوایٌذ

اّلْیت اطتفادٍ ّ اهاًت اس هٌاتغ ُز کتاتخاًَ تا اػضاء ُواى (فال

کتاتخاًَ هیثاػذ ّ کارتز در اتتذا هْظف تَ تِیَ هٌاتغ اس ّاحذ 

 .خْد هیثاػذ

کتاتخاًَ ُیچگًَْ تؼِذی ًظثت تَ اراٍّ فضای هغالؼَ ّ طایز ( ب

 .اهکاًات تَ اػضاء طایز کتاتخاًَ ُا ًذارد

 تسٌیو حساب

ػلوی در صْرت تاسًؼظتگی ، تاسخزیذ، هاهْریت تیغ اس طَ اػضاء ُیات 

هاٍ ، فزصت هغالؼاتی یا اًتقال تَ داًؼگاٍ دیگز تایظتی تا 

 .کتاتخاًَ ّاحذ هزتْعَ تظْیَ حظاب ًوایٌذ

داًؼجْیاى ٌُگام فارؽ التحصیلی ، اًتقال ّ یا هِواى ػذى در طایز 

ظْیَ حظاب دریافت داًؼگاُِا تایظتی اس کتاتخاًَ ّاحذ هزتْعَ فزم ت

 .ًوایٌذ

ّاحذ آهْسع داًؼکذٍ ُا هْظف اطت لیظت داًؼجْیاًی کَ تَ ُز دلیلی 

اػالم تا هحزّم اس تحصیل یا اخزاج ػذٍ اًذ را تَ کتاتخاًَ 

 .کتاتخاًَ ًظثت تَ تظْیَ حظاب تا داًؼجْ اقذام ًوایذ

کارکٌاى داًؼگاٍ در صْرت تاسًؼظتگی ، تاسخزیذ، اًتقال تَ طایز 

ًؼگاُِا یا هزخصی عْالًی هذت هیثایظت تا کتاتخاًَ ّاحذ هزتْعَ دا

 .تظْیَ حظاب ًوایذ


