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 تاریخچه ، ضوابط و قوانین کتابخانه

در محل دانشکده با تعداد اندکی کتاب اهدایی از طرف  کتابخانره مفکرزا دانشر اه      5631کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 

 فعالیت خود را آغاز نمود . این واحد زیف نظف مستقیم معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده اداره میشود . 

 متف مفبع در قالب پنج بخش کارا فعالیت دارد.  155کتابخانه در فضایی به وسعت 

 خط مشی 
در ر گفدآورا و ن هدارا و سازماندهی مواد و منابع نوشتارا و غیف نوشتارا به منظور بهفه گیفا در امف آموزش و پرووهش  

 حوزه پزشکی

 کفمانشاهعلوم پزشکی  دانش اهی و درمانی و نیز کتابخانه مفکزا ،مفاکز آموزشکده اا ر همکارا با سایف کتابخانه هاا دانش

 آیین نامه 
 ر گفوههاا زیف می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:5

اعضا هئیت علمی شاغل ، دانشجویان پزشکی ، داروسازا ، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد ، کارکنان رسمی و قفاردادا ، برا  

 ارائه معففی نامه از معاونت آموزشی علوم پایه به همفاه یک قطعه عکس و تکمیل ففم عضویت 

 ر استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه : 2

یت علمی شاغل ، بازنشسته ، محققان ، دانشجویان و کارکنان کلیه دانشکده هرا و مفاکرز وابسرته بره دانشر اه برا ارائره        اعضاء هئ

 مدرک شناسایی معتبف مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند . 

طبق خط مشی جارا کتابخانه ممکرن اسرت   * مدت امانت کتابهاا پف مفاجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و 

 تقلیل یابد . 

 ر تمدید و رزرو کتاب : 4

چنانچه مفاجعه کننده احتیاج به زمان بیشتف از موعد تعیین شده داشته باشد و تقاضاا دی ف بفاا آن کتاب موجود نباشد مردت  

 امانت مجدآُ از طفیق کتابدار تمدید خواهد شد . 

 شت کتاب و جبفان خسارت وارده به کتاب : ر جفیمه دیف کفد در باز گ1

امانت گیفنده موظف است راس تاریخ مقفر کتاب را به کتابخانه بفگشت دهد چنانچه باز گفدانیده نشود برفاا هرف روز تراخیف    

نوبرت   امانرت گیفنرده موظرف بره خفیرد چرا         6ریال جفیمه در نظف گففته میشود در صورت تکفار دیف کفد )بیش از  5555

همان عنوان کتاب بوده و به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محرفوم خواهرد شرد . در صرورت گرم       جدید

شدن کتاب ، امانت گیفنده موظف است عین کتاب را خفیدارا و به کتابخانه باز گفداند و در صورتی کره امانرت گیفنرده بره     

مت گاارا و لک کفدن آنها   موظرف اسرت طبرق نظرف مسرئول      کتاب خسارت وارد نماید ) پاره کفدن جلد یا صفحات ، عال

 کتابخانه به جبفان خسارت اقدام نماید.
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کلیه دانشجویان در تمام مقاطع موظف اند پس از ففاغت از تحصیل و یا در صورت انصفا  و یرا مفخصری   ر تسویه حساب : 3

پایاا نااهابن ا نننن )دانشکده پزشکی می بایست یک نسخهیا انتقالی بفگه تسویه حساب از کتابخانه اخا نمایند و دانشجویان 

 .از پایان نامه خود به کتابخانه تحویل نمایند  WORD,PDF  روینلوحنفش دهنوندرنقالب

در صورت قطع رابطه استخدامی )استعفا، انتقال، ماموریت علمی ،بازنشست ی یا مفخصری بریش    اعضاء هئیت علمی و کارکنان

 .بفگه تسویه حساب از کتابخانه می باشندماه  موظف به اخا  6از 

  مقررات
الزامی می باشد ، و کتاب تنها به صاحب کارت امانت داده می شود  دانشجویی یا ملیهن ام امانت گففتن کتاب ارائه کارت  -

. 

 ر مجالت ، کتابهاا مفجع و پایان نامه ها تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و امانت داده نمی شوند. 

جلد کتاب فارسی و التین جهت یک تفم تحصیلی بفاا استفاده در گفوه به امانت  25ر مدیف هفگفوه آموزشی می تواند تعداد

 عودت دهد مسئولیت ن هدارا این کتب مستقیماُ بعهده مدیف گفوه می باشد. ب یفد و درانتهاا تفم کتابها را به کتابخانه 

ر کتابخانه در هف زمان می تواند از امانت گیفنده تقاضاا استفداد منابع را بنماید و عضو موظف است کتاب خواسته شده را در 

 اسفع وقت به کتابخانه باز گفداند.

روز کتابخانره را در هن رام پایران ترفم تحصریلی و       65هف سراله   و فناورا دانشکدهتحقیقات ر رئیس کتابخانه با موافقت معاون 

تعطیالت تابستانی جهت قفسه خوانی و ارزیابی مجموعه تعطیل می نماید.و در این مدت هیچ ونه کتابی به امانت داده نخواهد 

 شد.ولی اعضا میتوانند کتابهاا امانت گففته شده را به کتابخانه عودت دهند. 

ر در قبال مواد به امانت گففته شده فقط شخص امانت گیفنده در مقابل کتابخانه مسرئول مری باشرد و در صرورت برفوز اشرکال       

 هیچ ونه عارا پایففته نمی شود . 

 ساعات کار 
کنون بنرابف  تعیین و اعالم می گفدد. و ا تحقیقات و فناورا دانشکدهمعاون ریاست دانشکده و ساعات کار بنا به نیاز و طبق نظف 

 عصف می باشد و روزهاا پنجشنبه  تعطیل می باشد. 51صبح لغایت  8تصویب روزهاا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

 محل کتابخانه:

 655داخلی  64213353کفمانشاه،بلوارشهیدشیفودا،خیابان دانش اه،دانشکده پزشکی، واحد کتابخانه تلفن 

 libmed_fac@kums.ac.irایمیل 


