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             تسوَ تعالی                                  

       

 

 

    در کتاتخاًَ ُای  ،پایاى ًاهَ ُا آییي ًاهَ اهاًت ّ استفادٍ از کتة

علْم پسشکی عالهَ تالدی  داًشگاٍ

  

 

 

 

 

 عالهَ تالدی داًشگاٍ علْم پسشکی تْشِرکتاتخاًَ هرکسی 

 91اسفٌذ 
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 کلیات: تخش اّل 

 اُذاف ّ ضرّریات

 ، اهَس فشٌّگی ؽٍُطجتا تَجِ تِ اّویت کتاب دس اهش اعالع سػاًی ، آهَصؽ ٍ       

هَػؼات آهَصؿی ، تْیِ آییي ًاهِ ای جْت حفظ ٍ ًگْذاسی اص کتة  داًـگاُ ّا ٍ

 .هَجَد ضشٍسی هی تاؿذ

 تعاریف

 :کتاتخاًِ

اص اعالػات ٍ هٌاتغ ٍ خذهات  ای هجوَػِ ایي آییي ًاهِ هٌظَس اص کتاتخاًِدس   

ٍ ؿاهل . داًـگاُ فشاّن ؿذُ اػتجْت اػتفادُ اػضای ؿَد کِ  اعالػاتی گفتِ هی

 .کتاتخاًِ ّای اقواسی ٍ داًـکذُ ای هی تاؿذ

 :کتاب

هٌظَس اص کتاب دس ایي آییي ًاهِ کلیِ کتاتْای چاپی هَجَد دس کتاتخاًِ ّای     

 .داًـگاُ هی تاؿذکِ جْت اهاًت تِ کاستشاى تْیِ ؿذُ اػت

 : اػضا 

آى دػتِ اص افشادی کِ هجاص تِ اػتفادُ اص کتاتخاًِ هی تاؿٌذ ٍ تش اػاع آییي ًاهِ    

پَستال کتاتخاًِ هشکضی داسای دس کتاتخاًِ تِ ػضَیت کتاتخاًِ هشکضی دس آهذُ ٍ

 .پشٍفایل هی تاؿٌذ

 : اهاًت 

 . هٌظَس هذت صهاًی ّؼت کِ یک فشد هی تَاًذ کتاتی سا تِ ػاسیِ تگیشد 
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 هقررات اهاًت کتاب:  دّمتخش 

تا تَجِ تِ تٌَع جاهؼِ اػتفادُ کٌٌذُ اص کتاتخاًِ ، اػضایی کِ هجاص تِ اهاًت       

گشٍُ کلی تش اػاع جذٍل  6کتاب اص کتاتخاًِ ّای داًـگاُ ػلَم پضؿکی تَؿْش دس 

. ریل تٌظین ٍ اسایِ ؿذُ اػت کِ ّش اهاًت گیشًذُ هجاص تِ سػایت آى هی تاؿذ

 

 

تعداد کتاب  امانت گیرنده ردیف

 امانتی

حداکثر مدت 

 زمان امانت

تعداد دفعات 

 تمدید

 3 30 10 اعضای ُیات علوی 1

 2 21 7 آهْزشیهرتیاى  2

 2 14 7 داًشجْیاى هقاطع کارشٌاسی ارشذ  3

 2 14 5 داًشجْیاى دکترای حرفَ ای 4

 2 14 3 داًشجْیاى هقاطع کارداًی ّ کارشٌاسی 5

 2 14 3 کارهٌذاى رسوی ّ پیواًی ّ قراردادی 6

 

 

تاؿذ صیاد تاؿذ ٍ تؼذاد ًؼخ آى هحذٍد دس صَستی کِ کتاتی داسای هتقاضی .1

کتاتخاًِ قشاس خَاّذ گشفت ٍ حذاکثش تِ  دسٍ سصسٍ ، ایي کتاب تِ صَست

 .ػاػت اهاًت دادُ هی ؿَد  24هذت 

فشٌّگ ّا ، دایشُ الوؼاسف ّا، ٍاطُ ًاهِ ّا ٍ کتاتْای کویاب )کتاتْای هشجغ .2

فقظ دس صَست تـخیص کتاتذاس تخؾ اهاًت تِ  ؿًَذاهاًت دادُ ًوی ( 

 .هذت یک ؿة جْت اػتفادُ دس خاسج اص کتاتخاًِ اهاًت دادُ هی ؿَد
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 هفقْد شذى یا آسیة رساًذى تَ کتة هقررات هرتْط تَ:  سْمتخش 

حاؿیِ ًَیؼی ،  )اهاًت گشفتِ ؿذُ آػیة ّایی ؿاهل چٌاًچِ تِ کتة .1

، ًقاؿی کـیذى ٍ کپی تشداسی اص  تشگ کشدى کتابتشگ ػالهت گزاسی، 

ٍاسد ؿَد، ....(کتاب ؿَد ٍ کتاب کِ تاػث آػیة سػاًذى تِ ؿیشاصُ ٍ ػغف

خؼاست ،کاست ایـاى تِ  هیضاى حؼةضوي اخز خؼاست اهاًت گیشًذُ تش

 .ؿَد هاُ هؼذٍ د ٍ اجاصُ اػتفادُ اص ٍی ػلة هی 1هذت 

کٌتشل ًوایٌذ تا دس ٍ آى سا تاصتیٌی صم اػت افشاد دس ٌّگام اهاًت کتةال .2

صَست ّش گًَِ ػیثی دس کتاب دس پشٍفایل آًْا ٍاسد تا دس ٌّگام تاصگـت 

کتاب هؼَلیتی هتَجِ ػضَ ًثاؿذ دس غیش ایي صَست ػَاقة آى تش ػْذُ 

 .فشد هی تاؿذ

دس صَستی کِ کتاب اهاًت گشفتِ ؿذُ  هفقَد گشدد ، اهاًت گیشًذُ هَظف  .3

 .دّذخاًِ تحَیل آى سا تْیِ ٍ تِ کتاب اػت ػیي

دس صَست هَجَد ًثَدى کتاب گوـذُ تا ّواٌّگی هؼَل تخؾ کتاب  .4

 .دیگشی کِ هؼادل اسصؽ ّواى کتا ب تاؿذ تْیِ ؿَد

 

 دیر کرد ّ جراین تاخیر در تازگشت کتة: چِارم تخش  

حذٍد تَدى هٌاتغ ٍ لضٍم سػایت قَاًیي ٍ هقشسات هشتَط تِ اهاًت کتة متا تَجِ تِ     

فشد اهاًت گیشًذُ دس هَػذ هقشس اقذام تِ تاصگشداًذى کتة ًٌوایذ،جشاین صیش چٌاًچِ 

 :ؿاهل حال ٍی خَاّذ ؿذ

دس هَسد کتاتْایی کِ هفقَد ؿذُ یا تا تَجِ تِ ًظش هؼَل تخؾ اهاًت تِ آى  .1

 .خؼاست ٍاسد ؿذُ تایؼتی آخشیي چاج کتة تْیِ ٍ تِ کتاتخاًِ تحَیل دّذ
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تا تَجِ تِ ًظش هؼَل تخؾ اهاًت ،اهاًت چٌاًچِ تْیِ کتة هقذٍس ًثاؿذ .2

گیشًذُ هَظف اػت هؼادل سیالی کتة کِ تش اػاع آخشیي قیوت آى تشآٍسد 

 .هی ؿَد تِ کتاتخاًِ تپشداصد

چٌاًچِ کتة اهاًت گشفتِ ؿذُ دس هَػذ هقشس پغ دادُ ًـَد تِ اصای ّش سٍص  .3

  .ٍدؽگشفتِ هیتَهاى  1۰۰تَهاى ٍ دس هَسد کتة سصسٍ ؿذُ  5۰ یتاخیش

دس صَستی کِ تاخیشی فشد اص حذ هجاص تیـتش ؿَد کاست ػضَیت ٍی تِ هذت  .4

  .هی ؿَدیک هاُ هؼذٍد هی ؿَد ٍ دس صَست تکشاس کاست ٍی پاًچ 

 

 هقررارت استفادٍ از پایاى ًاهَ ُا:  پٌجنتخش 

کلیِ کؼاًی کِ ػضَ کتاتخاًِ هشکضی ّؼتٌذ هی تَاًٌذ اص پایاى ًاهِ ّا  .1

 .اػتفادُ ًوایٌذ هَجَد دس تخؾ هشجغ

ػایش هحققیي ٍ پظٍّـگشاى خاسج اص داًـگاُ کِ اص ػایش هَػؼات هؼشفی  .2

 .ؿذُ اًذ تا اسایِ کاست ؿٌاػایی هؼتثش اص پایاى ًاهِ ّا اػتفادُ کٌٌذ

پایاى ًاهِ ّا اهاًت دادُ ًوی ؿًَذ ٍ اػتفادُ اص آًْا دس هحل کتاتخاًِ اهکاى  .3

 .پزیش هی تاؿذ

ًیاص تِ تخؾ ّای هجاص  یل ٍ غیشُ دس صَستی کِ فشدتصَیش یشداسی تا هَتا .4

 .هٌاتغ سا داؿتِ تاؿذ تایذ تا ّوکاسی هؼَل تخؾ صَست گیشد

دس صَستی کِ فشد قصذ ػشقت یا خشٍج پایاى ًاهِ ّا سا داؿتِ تاؿٌذ ، کاست  .5

 .ػضَیت ٍی هؼذٍد هی ؿَد ٍ حق اػتفادُ اص کتاتخاًِ اص ٍی ػلة هی ؿَد

کاستشاى هی تَاًٌذ اص عشیق پَستال کتاتخاًِ اقذام تِ اػتفادُ ٍ داًلَد چکیذُ  .6

 . پایاى ًاهِ ًوایٌذ
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 قْاًیي استفادٍ از هٌاتع الکترًّیکی:  ششنتخش 

کلیِ اػتفادُ کٌٌذگاى هی تَاًٌذ فقظ اص عشیق ػضَیت دس پَستال کتاتخاًِ  .1

ّای هَجَد دس E-bookاسُ کاستشی ٍ سهض ػثَس تِ داًلَدٍ گشفتي ؿن

 .کتاتخاًِ هشکضی تپشداصًذ

 .فقظ هختصص تِ اػضای کتاتخاًِ هشکضی هی تاؿذ   E-bookاػتفادُ اص  .2

 .ّیچ گًَِ هحذٍدیتی جْت داًلَد ایي هٌاتغ ًیؼت .3

 

 

 

 

 

 

                                 


