
 استفاده ازکتابخانه دانشکده پزشکی کرمانشاه آیین نامه 

 های زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند: گروه   -1

 : یت   اعضای هیات علمی شاغل ،دانشجویان پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد،کارکنان رسمی  قراردادی .مدارک مورد نیاز جهت  عضتوی  

بانت  اتادرات درامتدهای غیتر بهداشت ی       6461302004660واریتز بته حبتا     ریتا    06666قطعه عکس و تکمیل فرم عضوی  و پرداخ  حق عضوی  به مبلغ 

 دانشکده پزشکی کرمانشاه

 استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه:   -2

مع بر مجاز به است ااده از   اعضای هیات علمی شاغل، بازنشب ه ، محققان، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابب ه به دانشگاه با ارائه مدارک شناسایی

 عه می باشد.منابع ک ابخانه در سالن مطال

 جلد و ی  ترم تحصیلی  46    اعضای هیات علمی                            

 بار تمدید 2روز  43جلد  3  دانشجویان رش ه پزشکی                       

 بار تمدید 4روز  43جلد   0دانشجویان رش ه داروسازی                     

 بار تمدید 4روز  43جلد  0دانشجویان رش ه دندانپزشکی                  

 بار تمدید 2روز و  43جلد  3   دانشجویان کارشناسی ارشد                

 بار تمدید ی روز و  43جلد  2کارکنان و کارشناسان                          

 شخیص مبئو  بخش امان  و طبق خط مشی جاری ک ابخانه ممکن اس  تقلیل یابد.مدت امان  ک ابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به ت

 تمدید و روز کتاب -3

میتز   از طریق ک ابتدار  چنانچه مراجعه کننده اح یاج به زمان بیش ری از موعد تعیین شده داش ه باشد و تقاضای دیگر برای آن ک ا  موجود نباشد مدت امان  مجدداً

 شد.تمدید خواهد امان  

 جریمه دیر کرد در باز گشت کتاب و جبران خسارت وارده به کتاب :   -4

ریا  جریمه در نظتر گرف ته متی     4666امان  گیرنده موظف اس  راس تاریخ مقرر ک ا  را به ک ابخانه برگش  دهد چنانچه باز گردانیده نشود برای هر روز تاخیر 

  گیرنده موظف به خرید چاپ جدید همان عنوان ک ا  بوده در اورت گت  شتدن ک تا ، امانت  گیرنتده      نوب ( امان 0شود در اورت تکرار دیر کرد)بیش از 

احات ، عالمت   موظف اس  عین ک ا  را خریداری و به ک ابخانه باز گرداند و در اورتی که امان  گیرنده به ک ا  خبارت وارد نماید) پاره کردن جلد یتا ات  

 بق نظر مبئو  ک ابخانه به جبران خبارت اقدام نماید.گذاری و ل  کردن آنها( موظف اس  ط


