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 کتابخانهآشنایی با 

 دانشکده پزشکی کرمانشاه

 تهیه کننده: بهروز حیدری

 رئیس کتابخانه دانشکده پزشکی

در محل دانشکده با تعدداد   5631کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 

اندکی کتاب اهدایی از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه فعالیت خود را 

ت آموزشدی لودوپ پایده    آغاز نمود . این واحد زیر نظر مستقیم معاوند 

 دانشکده اداره میشود . 

متدر مربدد در لالدن پدخش بخد        155کتابخانه در فضایی به وسعت 

 کاری فعالیت دارد. 

 خط مشی  

د گردآوری و نگهداری و سازماندهی مدواد و مخدابد نوشدتاری و غیدر     

 نوشتاری به مخظور بهره گیری در امر آموزش و پژوه   

 ه های دانشگاههای لووپ پزشکی کشور د همکاری با سایر کتابخان

 آیین نامه  

 د گروههای زیر می توانخد به لضویت کتابخانه درآیخد:5

الضددا هتیددت لومددی شدداغل ی دانشددیویاد پزشددکی ی داروسددازی ی    

دندانپزشکی و کارشخاسی ارشد ی کارکخداد رسدمی و لدراردادی ی بدا     

ه ید  لععده   ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی لووپ پایه به همدرا 

 35555لکس و تکمیل فرپ لضویت و واریز حق لضدویت بده مغود     

باند  ادادراب بده نداپ      5551162365556ریال به حسداب اداری  

درامدهای غیر بهداشتی دانشکده پزشکی و ارائده فدی  واریدزی بده     

 کتابخانه

 د استفاده کخخده از میموله کتابخانه در محل کتابخانه :  2

بازنشسدته ی محققداد ی دانشدیویاد و     الضاء هتیدت لومدی شداغل ی   

کارکخاد کویه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائده مددر    

شخاسایی معتغر میاز به استفاده از مخابد کتابخانده درسدالن معالعده    

 می باشخد .  

 د تعداد الضا و مدب امانت کتاب :  6

   نفر 2109         9311ماه دی تعداد کل اعضاء فعال تا 

 نفر   233      تعداد اعضای هیأت علمی عضو کتابخانه
 نفر  940                               تعداد کارشناسان و کارکنان

 اود و ی  ترپ تحصیوی 55الضای محترپ هیأب لومی  

 روز دو بار تمدید 51اود    1دانشیویاد رشته های پزشکی  

روز و یدد  بددار 51 اوددد   6دانشددیویاد دندانپزشددکی و داروسددازی 

 تمدید

 روز و دوبار تمدید 51اود    1دانشیویاد کارشخاسی ارشد 

 روز و دوبار تمدید 51اود    Ph.D             7دانشیویاد 

 روز و ی  بار تمدید 51اود    2       کارکخاد و کارشخاساد

* مدب امانت کتابهای پر مرااعه و یا درسی بخا به تشخیص مستول 

و طغق خط مشی ااری کتابخانده ممکدن اسدت تقویدل     بخ  امانت 

 یابد . 

 د تمدید و رزرو کتاب :  1

چخانچه مرااعه کخخده احتیاج به زماد بیشتر از مولدد تعیدین شدده    

داشته باشد و تقاضای دیگر برای آد کتاب مواود نغاشد مدب امانت 

 میدآُ از طریق کتابدار تمدید خواهد شد .  

گشت کتداب و اغدراد خسدارب وارده بده      د اریمه دیر کرد در باز1

 کتاب : 

امانت گیرنده موظف است راس تداری  مقدرر کتداب را بده کتابخانده      

 5555برگشت دهد چخانچه باز گردانیده نشود بدرای هدر روز تداخیر    

ریال اریمه در نظر گرفته میشود در اورب تکرار دیر کرد )بدی  از  

یدد همداد لخدواد    نوبت ( امانت گیرنده موظف به خریدد چداج اد  6

کتاب بوده و به مدب ی  نیمسال تحصیوی از لضدویت در کتابخانده   

محروپ خواهد شد . در اورب گم شدد کتاب ی امانت گیرنده موظف 

است لین کتاب را خریداری و به کتابخانه بداز گرداندد و در ادورتی    

اودد یدا   که امانت گیرنده به کتاب خسارب وارد نماید ) پداره کدردد   

کردد آنها ( موظدف اسدت طغدق    ه دار لالمت گذاری و لکافحاب ی 

 نظر مستول کتابخانه به اغراد خسارب الداپ نماید.
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بان  ادادراب   5551162365556به حساب ااری اریمه رامغو   

به ناپ درامدهای غیر بهداشتی دانشکده پزشکی واریز و فی  واریزی 

 را به کتابخانه تحویل نمائید.

 د تسویه حساب : 3

یه دانشیویاد در تماپ مقاطد موظف اند پس از فراغت از تحصدیل  کو

و یا در اورب انصراف و یا مرخصی یا انتقالی برگه تسویه حسداب از  

کتابخانه اخذ نمایخد . الضاء هتیت لومی و کارکخاد در اورب لعدد  

رابعه استخدامی ) استعفای انتقال ی ماموریت لومدی یبازنشسدتگی یدا    

مداه( موظدف بده اخدذ برگده تسدویه حسداب از         6مرخصی بدی  از  

 کتابخانه می باشخد.  

 مقرراب 

هخگاپ امانت گرفتن کتاب ارائه کارب لضویت الزامی می باشدد ی و   -

 کتاب تخها به ااحن کارب امانت داده می شود .

د میالب ی روزنامه ها ی کتابهای مراد و پایاد نامه ها تخها در سدالن  

 ستخد و امانت داده نمی شوند.  کتابخانه لابل استفاده ه

اودد کتداب فارسدی و     25د مدیر هرگروه آموزشی مدی تواندد تعدداد   

التین اهت ی  ترپ تحصیوی برای استفاده در گروه به امانت بگیدرد  

و درانتهای ترپ کتابها را به کتابخانه لودب دهد مستولیت نگهدداری  

 این کتن مستقیماُ بعهده مدیر گروه می باشد.  

انه در هر زماد می تواند از اماندت گیرندده تقاضدای اسدترداد     د کتابخ

مخابد را بخماید و لضو موظف است کتاب خواسته شدده را در اسدر    

 ولت به کتابخانه باز گرداند.

روز کتابخانه  65د رئیس کتابخانه با موافقت معاود آموزشی هر ساله 

لفسده  را در هخگاپ پایاد ترپ تحصیوی و تععدیالب تابسدتانی اهدت    

خوانی و ارزیابی میموله تععیل می نماید.و در این مددب هیچگونده   

کتابی به امانت داده نخواهد شد.ولی الضا میتوانخدد کتابهدای اماندت    

 گرفته شده را به کتابخانه لودب دهخد.  

د در لغال مواد به امانت گرفته شده فقط شدخص اماندت گیرندده در    

ورب بروز اشدکال هیچگونده   مقابل کتابخانه مستول می باشد و در ا

 لذری پذیرفته نمی شود .  

د اهداء کتابهای زائد و تکراری که مدورد نیداز نیسدتخد بدا تشدخیص      

 سرپرست کتابخانه انیاپ می گیرد.  

 سالاب کار  

سالاب کار بخا به نیاز و طغق نظر معاود آموزشی لووپ پایه تعیدین و  

غه تا چهارشدخغه از  الالپ می گردد. و اکخود بخابر تصوین روزهای شخ

لصر می باشد و روزهای پخیشخغه  تععیل  57اغح لغایت  8سالت 

 می باشد.
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DIRECT,EMBASE 
 5611ماه  دیو پایاد نامه ها تا  تعدادکل کتابها

 اود   28771فار سی 
 اود   8581التین   
 داو 2337پایاد نامه 

تعداد نشریاب داخوی که به اورب رایگاد بده کتابخانده ارسدال مدی     
 گردد:  
 لخواد  اهدایی و اشترا  رایگاد 65

 دستگاه 55تعداد کامپیوتر:       
 دستگاه 6    تعدادپریختر:         
 دستگاه 5      تعداد اسکخر:      
 دستگاه 2     تعدادتوویزیود:      
 دستگاه 5    تعداد ویدئوسی دی:

 آدرس :

کتابخانه:کرمانشاهیبووارشهیدشددددیرودییخیاباد دانشگاهیدانشددددکده  

 399داخلی  34211191پزشکیی واحد کتابخانه توفن 

  آدرس وب کتابخانه:

http://medlib.kums.ac.ir  
 کتابخانه: ایمیل

                libmed_fac@kums.ac.ir 

http://medlib.kums.ac.ir/
http://medlib.kums.ac.ir/

