
 ، ضوابط و قوانین کتابخانه تاریخچه

ن امحههدانشندههپزشابههاا  ههزشناا5631کتابخانههدانشندههپزشای دههپاان ا هها ا
شنزکااکتاباشهزشیااشزاطرفاکتابخاندامرک یانشندگاشاف الیتاخونا شاآغازا

نشندهپزشانمونا.اشیناوشحزازیرانظرامستقیمام اونتاآموزدهاالوهوپایایهدا
اشنش شامیدونا.ا

متهرامربهدان الالهنایهخشابخهیاکها یاا155کتابخاندان افضایاابداو ه تا
اف الیتانش ن.ا

ا

 خط مشی  
هههادههرنآو یاوانگیههزش یاوا ههازمانزهاامههوشناوامخههابدانودههتا یاواغیههرا

انودتا یابدامخظو ابیرشادیریان اشمراآموزشاوایژوهیا
اهاهمپا یاباا ایراکتابخانداهایانشندگاهیایالووپای دپااکدو ا

ا

 آیین نامه 
اهادروهیایازیراماا وشنخزابدالضویتاکتابخاندان آیخز:5

شلضهههااه یهههتالومهههاادهههاغداپانشندهههاویااای دهههپااپانش و هههازیاپا
ننزشنپ دپااواکا دخا ااش دزاپاکا کخااا  مااوالرش نشنیاپابهااش شههدا

بداهمرششایکالط دالپساوا پمیدافهرپاایژوهدام رفاانامداشزام اونتا
الضویتا

اهاش تفانشاکخخزشاشزامامولداکتابخاندان امحداکتابخاندا:ا2
شلضههاهاه یههتالومههاادههاغداپابازندسههتداپامحققههاااپانشندههاویاااوا

ا کخاااکویدانشندهپزشاههااوامرشکه اوشبسهتدابهدانشندهگاشابهااش شههدامهز  اک
دخا ایاام تبراماازابداش تفانشاشزامخابداکتابخاندان  النامطال هدامهاا

ابادخزا.ا
                      

 روز 02    جلد  51                                         ت علمیأهیاعضای محترم 
 روز  51جلد    52                                   تحصیالت تکمیلییان دانشجو

 روز 51جلد    1                                   دانشجویان تا مقطع کارشناسی
 روز  51   جلد 1           کارکنان و کارشناسان                                    

 
*امزتاشمانتاکتابیایایهرامرشع هداوایهاان  هاابخهاابهدا دهخی امسه و ا
ابخیاشمانتاواطبقاخطامدااعا یاکتابخانداممپناش تا قویدایابزا.ا



اها مزیزاوا ز واکتابا:ا4
چخانچدامرشع داکخخزشاشحتیاجابدازمااابیدتراشزامولزا  یینادهزشانشدهتدا
بادزاوا قاضایانیگرابهرشیاآااکتهاباموعهونانبادهزامهزتاشمانهتاماهزآ اشزا

اطریقاکتابزش ا مزیزاخوشهزادزا.ا
اهاعریمدانیراکرنان ابازاددتاکتاباواعبرشااخسا تاوش نشابداکتابا:ا1

قر اکتهابا شابهداکتابخانهدابرددهتاشمانتادیرنزشاموظفاش تا شسا ا یخام
ا یها اا155انشندهاوانهزاچخانچهدابهازادرنشنیهزشاندهونابهرشیاههرا وزا هاخیر

عریمهدان انظهرادرفتهدامیدهونان ا5555 یا اواکا کخاااا5155هیأتالوماا
موظفابهداخریهزاچها اانوبتا(اشمانتادیرنزش6صو تا پرش انیراکرنا)بییاشزا

بدامزتایکانیمسا ا حصهیوااشزالضهویتااعزیزاهمااالخوشااکتابابونشاو
وپاخوشهزادزا.ان اصو تادمادزااکتاباپاشمانهتادیرنهزشان اکتابخاندامحر

موظفاش تالیناکتابا شاخریزش یاوابداکتابخاندابهازادرنشنهزاوان اصهو  اا
کداشمانتادیرنزشابداکتاباخسا تاوش نانمایزا)ایا شاکرنااعوزایااصفحاتاپا
لالمتادذش یاوالکاکرنااآنیاا(اموظفاش تاطبقانظرامسه و اکتابخانهدا

 تاشلزشپانمایز.بداعبرشااخسا 
بانهکاصهان شتابهدانهاپاا5553254161555بداحساباعا یاعریمدا شمبوغاا

ن شمزهایاغیرابیزشدهتاانشندهپزشای دهپااوش یه اوافهییاوش یه یا شابهدا
اکتابخاندا حویدانماهیز.

ا
اها سویداحسابا:ا3

کویدانشنداویااان ا ماپامقاطداموظفاشنزایهساشزافرشغهتاشزا حصهیداوایهاا
ن اصو تاشنصرشفاوایاامرخصاایااشنتقالاابرددا سویداحسهاباشزاکتابخانهدا
شخههذانمایخههزا.اشلضههاهاه یههتالومههااواکا کخههااان اصههو تالطههدا شبطههدا
ش تخزشماا)اش ت فاپاشنتقا اپامامو یتالومااپبازندستگاایاامرخصهاا

اماش(اموظفابداشخذابرددا سویداحساباشزاکتابخانداماابادخز.اا6بییاشزا
ا

ااامقررات

ادخا هایااموهاایهاانشندهاویاهخگاپاشمانتادهرفتناکتهاباش شههداکها تاا-
اشل شمااماابادزاپاواکتابا خیاابداصاحناکا تاشمانتانشنشاماادونا.

هاماهالتاپا وزنامهداههااپاکتابیهایامرعهداوایایهااانامهداههاا خیهاان ا هالنا
اهستخزاواشمانتانشنشانماادونز.اکتابخاندالابداش تفانشا

مخهابدا شاهاکتابخاندان اهرازماااماا وشنزاشزاشمانتادیرنزشا قاضایاش ترنشنا
بخمایههزاوالضههواموظههفاش ههتاکتههاباخوش ههتدادههزشا شان اش ههر اولههتابههدا

اکتابخاندابازادرنشنز.
 وزاا51ههرا هالداایژوهدهاانشندهپزشکتابخاندابااموشفقتام اوااا هیسها

  طههیالتا ابسههتانااعیههتایایههااا ههرپا حصههیوااواکتابخانههدا شان اهخگههاپا



وان اشیههنامههزتانمایههز.اواش زیههاباامامولههدا  طیههدامههاالفسههداخههوشنا
هیچگونداکتاباابداشمانتانشنشانخوشههزادهز.ولااشلضهاامیتوشنخهزاکتابیهایا

اااشمانتادرفتدادزشا شابداکتابخاندالونتانهخز.
هان البا اموشنابداشمانتادرفتدادزشافقطادهخ اشمانهتادیرنهزشان امقابهدا

مسهه و امههاابادههزاوان اصههو تابههروزاشدههپا اهیچگونههدالههذ یااکتابخانههد
ایذیرفتدانماادونا.ا

هاشهزشهاکتابیایازشهزاوا پرش یاکدامو نانیازانیستخزاباا دخی ا ریر هتا
اکتابخانداشنااپاماادیرن.ا

ا

 ساعات کار  
  یهیناوااشندهپزشیژوهدهاانبخاابهدانیهازاواطبهقانظهرام هاوااا الاتاکا 

بخههابرا صههوینا وزهههایادههخبدا ههااچیا دههخبداشزااواشکخههواشلههالپامههاادههرنن.ا
لصراماابادزاوا وزهایایخادخبداا  طیدامااا51صبحالغایتاا8 التا
ابادز.

ا
محههداکتابخاند:کرمانداشپبووش دییزدههیرونیپخیابااانشندگاشپنشندههپزشا

ا655نشخوااا61213353 وفنای دپاپاوشحزاکتابخاندا

 libmed_fac@kums.ac.irشیمیدا


