
 

 

 هکددانش نامه کتابخانهآیین

 سازی ارائه خدمات در شفاف رسانی، هماهنگی و ه خدمات اطالعنامه توسعهدف از تدوین این آیین :مقدمه 

 باشد. می سرابعلوم پزشکی  کدهدانش کتابخانه

  :تعاریف

 
  ، مواد دیداری، لوح فشرده، پایان نامهچاپی، نشریات ادواری علمی کتاب منظور از منابع کتابخانه :منابع کتابخانه

 ی و ...میباشد.شنیدار

 عنوان متقاضی اطالعات شخص متقاضی به  ثبت، ارائه مدارک مورد نیاز و منظور از عضویت در کتابخانه :عضویت 

  .باشدای و صدور کارت عضویت کتابخانه میکتابخانه کانات مااستفاده از 

 
 ، پیمانی و ه اعضا هیات علمی و مربیان رسمیکداز کادر آموزشی دانش  منظور :دانشگاهکادر آموزشی 

 یس است  التدرحق

 
 کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی  از دانشجو، دانشجو: منظور

 .باشدمی

  کنندگاناستفاده :1ماده ی

 
 سرابه علوم پزشکی کدالف( کادر آموزشی شاغل در دانش

 
 سرابه علوم پزشکی کدب( دانشجویان شاغل به تحصیل در دانش

 
 صفحه اصلی

 

 درباره ما
 

 های دانشگاههمکاران کتابخانه
 

 دانشگاههای نامه کتابخانهآیین
 

 هانامه وجین کتابخانهآیین
 

 های دانشگاهکتابخانه
 

 هاجستجوی منابع کتابخانه
 

 شرایط عضویت و تسویه حساب
 

 های کتابتازه
 

 راهنمای آموزشی
 

 افزار کتابخانهراهنمای استفاده از نرم
 

 های توانمندسازیکارگاه
 

 

 های دانشگاهنامهپایان
 

 

 اندیشی کتابدارانهم
 

 سازی آدرس دانشگاهیکسان
 

 ساعات کار
 

 عملکرد کتابخانه
 

 سواالت متداول از کتابدار
 

 منابع مرجع الکترونیک
 

شماره استاندارد کتابخانه ها 
  )شابکا(

 

 گالری تصاویر
 

 های مفیدلینک
 

 اخبار
 

 تماس با ما
 

 

 

 

 



 

 ج(پرسنل شاغل در دانشکده علوم پزشکی سراب

  : عضویت2ماده 

 
 توانند با ه میکدی دانشعضویت در کتابخانه  برایسراب ه علوم پزشکی کددانش  کادر آموزشی، کارکنان، -۱

  ، یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت از منابع کتابخانه استفاده نمایند.کارمندان(ارائه حکم کارگزینی) 

 
 علوم پزشکی با ارائه کارت دانشجویی یا معرفی از آموزش دانشکده و تکمیل فرم کدهدانشجویان دانش -۲

 
  د.آینتوانند به عضویت کتابخانه واحد مربوطه در، با ارائه یک قطعه عکس میدر خواست عضویت

  

 

 
 و تکمیل  سرابعلوم پزشکی  کدهها در صورت ارائه نامه از آموزش دانشدانشجویان مهمان از سایر دانشگاه -۳

 ها استفاده نمایند و مدت عضویت آنها برابر مدت مهمانی توانند از امکانات کتابخانهفرم در خواست عضویت، می

 خواهد بود. آنها

  

 

  : امانت3ماده 

 
 د وباشمی سرابه علوم پزشکی کددانشی استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه -۱

 شود.ها امانت داده میمنابع صرفاً به اعضای کتابخانه 

  
 ده شظف است کتاب خواستهوتواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مکتابخانه در هر زمان می -۲

 را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

  
 گیرنده موظف استباشد. لذا امانتگیرنده پاسخگو می، تنها شخص امانتشدهدر قبال منابع امانت گرفته -۳

 مسئول  ، بالفاصله مراتب را بهمنابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص 

  باشد.شده از طرف کتابخانه میاین صورت، ملزم به پرداخت خسارت تعیین میز امانت اطالع دهد. در غیر

  

 
 ۳93 : این صفحهبازدید  

 05 : بازدید امروز 

 870۲7 : کل بازدید 

 ۲ : بازدیدکنندگان آنالين 

 5/9378 : زمان بازدید 

  



 
 باشد:تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می -۴

 
 یر اد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صالحدید مسئول کتابخانه قابل تغیدمدت زمان امانت و تع: ۱تبصره   

  باشد.می

 
 مدت زمان امانت منابع پرمراجعه و یا درسی، بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری : ۲تبصره   

 کتابخانه، ممکن است تغییر کند.

  :شوندمنابع زیر امانت داده نمی -۵

 
  های مرجعالف( کتاب

 
  ب( نشریات ادواری التین چاپی

 
 جازنامه و فهرست م، منابع پایاننامه، پرسشنامهتوسط کتابدار کتابخانه از چکیده پایان نامه )تهیه کپیج( پایان

 باشد.(می 

 
 شوند بعد از این مدت در اختیار متقاضی کنندگان نگاهداری میساعت به نام رزرو ۴7های رزرو شده فقط د( کتاب

 گیردبعدی قرار می

 
 تک شماره و یا یک جلد صحافی شده از نشریات ادواری  ۲توانند حداکثر کادر آموزشی در صورت نیاز می: ۱تبصره 

  ساعت به امانت بگیرند. ۴7را به مدت حداکثر 

 
 
۶ 

 مواردی که رعایت آن از سوی اعضا به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه موظف هستند در محیط :4ماده 

  :عه رعایت نمایندمطال  کتابخانه و سالن 

 
  اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسالمی و اخالقی •

 
  رعایت احترام به کارکنان و دانشجویان دیگر •



 
  رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه •

 
  حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه •

 
 عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه •

  
  عدم استفاده از موبایل •

 
  عدم جابجایی لوازم کتابخانه •

 
  پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه •

 
  های کتابخانهخودداری از رزرو صندلی •

  : جبران خسارت5ماده 

 
 ، موظف به تهیه و تحویل اصل آن یا نسخهچنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید -۱

 باشد.باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه میحداکثر ظرف مدت دو ماه میجدیدتر آن  

  
 چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار )داخل و خارج از کشور( نایاب باشد، امانت گیرنده بایستی با صالحدید -۲

  مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید. 

 
 وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه،   بایست در اسرعامانت گیرنده می -۳

  کارت عضویت وی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

 

  : تسویه حساب6ماده 

 اند را وظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل محروم از تحصیل یا اخراج شدهم واحد آموزش دانشکده-۱

  به کتابخانه اعالم تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید.

 
 ماه نسبت به تحويل كتب خود اقدام نمايند. ۶کارکنان دانشگاه در صورت مأموريت بیش از  -۲

  

 



 
۱ 

 

 کادر آموزشی  

 روز ۳5 جلد۱5 اعضا هیئت علمی

 روز ۳5 جلد 7 مربیان رسمی و پیمانی

 روز ۲5 جلد ۶ مربیان حق التدریس

 روز ۱۵ جلد ۴ دانشجوی کارشناسی

 روز ۱۵ جلد ۴ دانشجوی کاردانی

  

 
 

 

 
  

 
  53۱3۳۲35۱30، تلفن: سرابه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش سراب خیابان پرستار، آذربایجان شرقی


