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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 

دانشدکده   پژوهشدی ت آغاز نمود . این واحد زیر نظر مسدتیی  معاوند  

 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   

 گاههای علوم پزشکی کشور  د همکاری با سایر کتابخانه های دانش

 آیین نامه  

 د گروههای زیر می توانخد به عضویت کتابخانه درآیخد:5

اعضددا هتیددت علمددی شدداغل ی دانشددیویاد پزشددکی ی داروسددازی ی    

دندانپزشکی و کارشخاسی ارشد ی کارکخداد رسدمی و لدراردادی ی بدا     

بده همدراه یدط ل عده      پژوهشی دانشکدهارائه معرفی نامه از معاونت 

 س و تکمیل فرم عضویت  عک

 د استفاده کخخده از میموعه کتابخانه در محل کتابخانه :  2

اعضدداه هتیددت علمددی شدداغل ی بازنشسددته ی محییدداد ی دانشددیویاد و 

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

 شخاسایی معتبر میاز به استفاده از مخابد کتابخانده درسدالن م العده   

 می باشخد .  

 د تعداد اعضا و مدت امانت کتاب :  6

 نفر  2220  0011ماه  شهریورپایان تعداد کل اعضاء فعال تا 

 نفر   285      تعداد اعضای هیأت علمی عضو کتابخانه

 نفر  030                              تعداد کارشناسان و کارکنان

 بار تمدید 2روز  25جلد و  55اعضای محترم هیأت علمی  

 روز دو بار تمدید 51جلد    1دانشیویاد رشته های پزشکی  

 روز و یط بار تمدید51جلد  6دانشیویاد دندانپزشکی و داروسازی

 روز و دوبار تمدید 51جلد    1دانشیویاد کارشخاسی ارشد 

 روز و دوبار تمدید 51جلد    Ph.D             7دانشیویاد 

 روز و یط بار تمدید 51جلد    2       کارکخاد و کارشخاساد

* مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بخا به تشخیص مسدتول  

بخ  امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانده ممکدن اسدت تیلیدل     

 یابد . 

 د تمدید و رزرو کتاب :  4

چخانچه مراجعه کخخده احتیاج به زماد بیشتر از موعدد تعیدین شدده    

یگر برای آد کتاب موجود نباشد مدت امانت داشته باشد و تیاضای د

 میدآُ از طریق کتابدار تمدید خواهد شد . 

د جریمه دیر کرد در باز گشت کتداب و جبدراد خسدارت وارده بده     1

 کتاب : 

امانت گیرنده موظف اسدت را  تداریم میدرر کتداب را بده کتابخانده       

 5555برگشت دهد چخانچه باز گردانیده نشود بدرای هدر روز تداخیر    

ریال جریمه در نظر گرفته میشود در صورت تکرار دیر کرد )بدی  از  

نوبت ( امانت گیرنده موظف به خریدد چداج جدیدد همداد عخدواد      6

کتاب بوده و به مدت یط نیمسال تحصیلی از عضدویت در کتابخانده   

محروم خواهد شد . در صورت گ  شدد کتاب ی امانت گیرنده موظف 

به کتابخانه بداز گرداندد و در صدورتی    است عین کتاب را خریداری و 

جلدد یدا   که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید ) پداره کدردد   

کردد آنهدا ( موظدف اسدت طبدق     ه دار صفحات ی عالمت گذاری و لک

 نظر مستول کتابخانه به جبراد خسارت الدام نماید.

بانک صادرات  1002210535111حساب جاریبه  جریمه رامبلغ  

واریز و فدی    درامدهای غیر بهداشتی دانشکده پزشکیبه نام 

 واریزی را به کتابخانه تحویل نمائید.

 د تسویه حساب :  3

یه دانشیویاد در تمام میاطد موظف اند پس از فراغت از تحصدیل  کل

و یا در صورت انصراف و یا مرخصی یا انتیالی برگه تسویه حسداب از  
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کتابخانه اخذ نمایخد . اعضاه هتیت علمی و کارکخاد در صورت ل دد  

راب ه استخدامی ) استعفای انتیال ی ماموریت علمدی یبازنشسدتگی یدا    

ه( موظدف بده اخدذ برگده تسدویه حسداب از       مدا  6مرخصی بدی  از  

 کتابخانه می باشخد.  

 میررات 

هخگام امانت گرفتن کتاب ارائه کارت عضویت الزامی می باشدد ی و   -

 کتاب تخها به صاحن کارت امانت داده می شود .

د میالت ی روزنامه ها ی کتابهای مرجد و پایاد نامه ها تخهدا در سدالن   

 خد و امانت داده نمی شوند. کتابخانه لابل استفاده هست

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

التین جهت یط ترم تحصیلی برای استفاده در گروه به امانت بگیدرد  

و درانتهای ترم کتابها را به کتابخانه عودت دهد مسدتولیت نگهدداری   

 این کتن مستییماُ بعهده مدیر گروه می باشد.  

ه در هر زماد می تواند از اماندت گیرندده تیاضدای اسدترداد     د کتابخان

مخابد را بخماید و عضو موظف است کتاب خواسدته شدده را در اسدر     

 ولت به کتابخانه باز گرداند.

 65هدر سداله    پژوهشدی دانشدکده  د رئیس کتابخانه با موافیت معاود 

روز کتابخانه را در هخگام پایاد تدرم تحصدیلی و تع دیالت تابسدتانی     

سه خوانی و ارزیابی میموعده تع یدل مدی نمایدد.و در ایدن      جهت لف

مدت هیچگونه کتابی به امانت داده نخواهد شدد.ولی اعضدا میتوانخدد    

 کتابهای امانت گرفته شده را به کتابخانه عودت دهخد.  

د در لبال مواد به امانت گرفته شده فیط شدخص اماندت گیرندده در    

ت بدروز اشدکال هیچگونده    میابل کتابخانه مستول می باشد و در صور

 عذری پذیرفته نمی شود .  

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

 سرپرست کتابخانه انیام می گیرد.  

 ساعات کار  

تعیدین و  دانشدکده   پژوهشیساعات کار بخا به نیاز و طبق نظر معاود 

تا چهارشدخبه از   اعالم می گردد. و اکخود بخابر تصوین روزهای شخبه

عصر می باشد و روزهای پخیشخبه  تع یدل   57صبح لغایت  8ساعت 

 می باشد.

 

 

  :اشتراک بانکهای اطالعاتی

ISI,SCOPUS,CLINICALKEY,SCIENCE 

DIRECT,EMBASE 
 5455ماه  پایاد شهریورو پایاد نامه ها تا  تعدادکل کتابها

 جلد  28584فار سی 
 جلد  8582التین   
 جلد 2858 پایاد نامه

تعداد نشریات داخلی که به صورت رایگاد بده کتابخانده ارسدال مدی     
 گردد:  
 عخواد  اهدایی و اشترا  رایگاد 55

 دستگاه 55تعداد کامپیوتر:       
 دستگاه 6    تعدادپریختر:         
 دستگاه 5      تعداد اسکخر:      

 دستگاه 2     تعدادتلویزیود:      
 دستگاه 5    ی:تعداد ویدئوسی د

 آدر  :

کتابخانه:کرمانشاهیبلوارشهیدشددددیرودییخیاباد دانشگاهیدانشددددکده  

 300داخلی  30293303پزشکیی واحد کتابخانه تلفن 

  آدرس وب کتابخانه:

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

                libmed_fac@kums.ac.ir 
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