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 :ربران کتابخانه. کا1

 

کلیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 . اند می توانند از خدمات کتابخانه بهره گیری نمایندکه عضو کتابخانه شده

 

 :منابع کتابخانه.2

 

ها، نامهشامل کتب فارسی و التین چاپی و الکترونیکی،مجالت چاپی و الکترونیکی،پایان

های اطالعاتی مشترک دانشگاه های آموزشی و پایگاهحقیقاتی،سی دی و فیلمهای تطرح

 .باشدمی

 

 کشرایط امانت مدار .3

 

 ؛دم امانت گرفتن از پروفایل شخص دیگری نمی توان استفاده کرهنگا 

  روز می باشد و در صورت رزرو نبودن کتاب مورد نظر یک هفته دیگر قابل  ۷مدت امانت کتاب

 ؛تمدید می باشد

  مدت امانت موارد درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین , به تشخیص کتابخانه کاهش

 ؛دياب

  جهت امانت , عضو الزم نیست کتاب خود را همراه داشته باشد , یک کتب در  برای تمدید

 ؛دصورت نداشتن متقاضی دو نوبت قابل تمديد مي باش

  در صورتی که کتابهای امانت داده شده در تاریخ مقرر به کتابخانه تحویل داده نشوند بار اول

ترم امانت گیرنده از دريافت كتاب هفته بار دوم به مدت یک ماه و بار سوم به مدت يک  ۲مدت 

 ؛محروم خواهد شد

  در صورت گم شدن منابع کتاب و یا وارد کردن خسارت به منابع کتابخانه و یا تاخیر در

 ؛دبرگشت کتب اعضاء ملزم به جریمه تعیین شده از طرف کتابخانه مي باشن

  , نشریات و سایر منابع از در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه خروج بدون مجوز کتب

کتابخانه , عضویت فرد یا افراد خاطي معلق و به کمیته انضباطي دانشگاه اعالم و پیگیري 

 ؛دخواهد ش

 مجموعهCD  ها در محل کتابخانه موجود می باشد دانشجویان در صورت نیاز می توانند 

CD ؛دمورد نیاز را از طريق میز امانت دريافت نماين 

 ؛دمجاز نیست کتاب امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نمای امانت گیرنده 

  ؛دبعد از ظهر می باش ۷۳:۷صبح تا  ۷۳:۷ساعات کار کتابخانه از 

  مجالت فارسی و التین و کتب مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ

 ؛دوجه امانت داده نمی شون

 

 



 

 اتعداد مدارک و مدت امانت کتابه. 4

 

 .امانت کتاب و سایر مدارک فقط در قبال ارائه کارت عضویت کتابخانه میسر می باشد

تعداد مدارک و مدت امانت کتابها در کتابخانه دانشکده پزشکی و دانشكده پرستاری و 

 :پیراپزشكی دارای سیستم امانت مشترك مي باشند، بشرح زير خواهد بود

 زرو ۰۱مدرک  ۰۷هیئت علمی و مدرسین اعضای  •

 زرو۷مدرک  ۱دانشجویان کارشناسی ارشد  •

 زرو ۷مدرک  ۱دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی  •

 زرو ۷مدرک  ۱ کارکنان •

 

 

 ۳تمدت عضوی. 5

 

 مدانشجویان۳ در مدت اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جهر- ۰

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارکنان رسمی و پیمانی ۳ در مدت اشتغال در-۲

کارکنان قراردادی۳ به مدت قرارداد، تمدید عضویت با رویت آخرین حکم کارگزيني توسط -:

 همسئولین بخش امانت کتابخان

کارکنان طرح و نظام وظیفه ۳ به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه علوم پزشکی - ۴

 مجهر

  مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشکي جهرم اعضای هیئت علمی رسمی و پیماني ۳ در- ۱

اعضای هیئت علمی طرح و نظام وظیفه ۳ به مدت طرح و خدمت نظام وظیفه در دانشگاه - ۶

 معلوم پزشکي جهر

 

 

 :تمدارک مورد نیازجهت عضوی.6

 

 هتکمیل و ارسال فرم عضویت مربوط به کتابخان -۰

باالترین مقام مسئول )معاونین، روسای ارسال معرفی نامه کارکنان از محل کار با امضای - ۲

دانشکده ها و بیمارستان هاي مطهري و پیمانیه ، شبکه هاي بهداشت ( از طريق اتوماسیون 

 يادار

 يارسال معرفی نامه اعضای هیات علمی از کارگزین- :

 سارائه یک قطعه عک- ۴

 

 :مرجع.7

 

 تازه اطالعات یافتن و علمی هایتجسس مورد در خصوص به مراجعان به راهنمایی و کمک به

 .شودمی اطالق مرجع خدمات مختلف، هایموضوع مورد در



 جستجوی در کاربران راهنمایی و مشاوره صورت به مرجع خدمات تابعه هایکتابخانه در

 خدمات اطالعاتی،ارائه پایگاه از استفاده خصوص در راهنمایی ارائه پژوهشی، علمی اطالعات

 ،(@ums.ac.irjcentlib) الکترونیک پست طریق از خدمات بپرس،ارائه کتابدار از صورت به

 .شودمی ارائه( 54340405-10) تلفن و( (54440823 دورنگار

 

 :حساب تسویه.8

 

  هر دانشجو در دانشکده مربوطه انجام میشود. حساب تسویه

 مطالعاتی، مرخصی کشور، از خارج مطالعاتی های فرصت از استفاده از قبل آموزشی کادر

 با استخدامی ارتباط قطع هرگونه و بازنشستگی انتقالی، مدت، طوالنی های مرخصی

 .نمایند دریافت حساب تسویهمرکزی  کتابخانه از بایستی دانشگاه

 نسخه موظفند تکمیلی تحصیالت و ای حرفه دکتری دانشجوی۳ نامه پایان تحویل شرایط

 به حساب تسویه از قبل PDF,WORD فرمت دو در را خود نامه پایان الکترونیکی و چاپی

 .دهند تحویل مرکزی کتابخانه

 


