
 

: هر عضو از هر مدرک فقط یک عنوان می تواند امانت بگیرد. )دو نسخه از                   1تبصره

 یک عنوان امانت داده نمی شود.(

: کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن منابع به امانت برده شدده و ندداشد د                       2تبصره

 م قاضی می توانند تا یک دوره دیگر نیز آنها را تمدید کنند.

: مدت زمان امانت و تعداد منابع امان ی بر حسب شرایط و بدا تخدخدید               3تبصره

 ک ابدار امانت قابل تغییر است.

: امانت به دانخجویان دانخکده های دیگر دانخگاه با توجه به شرایط و بدا                  4تبصره

 تخخی  ک ابدار امانت امکان پذیر است.

: هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج ندمدودن                5تبصره

منابع از ک ابخانه نماید برای اولی  بار اخطار ک بی و در صورت تکرار از کلیه خدمات    

شود. دانخجویان نیز به عنوان م خلف به کمی ه          ک ابخانه های دانخگاه محروم می    

 انضباطی دانخگاه معرفی خواهند شد.

: امانت منابع به دانخجویان دانخگاه غیر، با توجه به شرایط و تخدخدید          6تبصره

 ک ابدار امکان پذیر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش امانت
مخزن ک ابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود. ک ابها بر اساس نظام رده بدنددی          

سازماندهی شده است. موضوعات قفسه ها بصورت کلی در اب دای  (NLM)پزشکی 

 هر راهرو مخخ  شده است . 

مراجعه کنندگان می توانند از طریق نرم افزار ک ابخانه کاوش، ک اب خود را جس جو              

و ان خاب کرده و با یادداشت کردن شماره رده بندی آن، ک اب را در قفسه مورد نظر           

 بیابند. )شماره رده بندی در قسمت ان هایی عطف ک اب درج شده است(.

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس آیی  نامه ک ابخانه مطدابدق بدا جددول  یدل                              

 می باشد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتابخاهن دادکشنه رپستاری و مامایی خرم آباد

 
، با هدف ارائه خدمات بده  1361ک ابخانه دانخکده پرس اری ومامایی خرم آباددرسال       

اعضای هیات علمی، دانخجویان، محققی  و کارکنان دانخگاه علوم پزشکی لرس دان            

در اید      است کده     م ر مربع   444تاسیس گردید. مساحت ساخ مان ک ابخانه حدود        

فضا بخش های مخ لف ک ابخانه نظیر بخش امانت، بخش خدمات فندی، بدخدش                

مرجع و پایان نامه و دو سال  مطالعه مجزا )خواهران و برادران( قرار دارد. ک ابخانه از 

آماده ارائه خدمات بده مدراجدعده        15015الی  3401روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت      

 کنندگان می باشد.

مدت 

 امانت

حداکثر تعداد 

 مدرک

 اعضا

 کلیه کارکنان و دانخجویان مقطع کاردانی و کارشناسی 3 روز 14

 کلیه دانخجویان مقطع کارشناسی ارشد و دک رای عمومی 5 روز 14

 دانخجویان دوره تخص  و اعضای هیئت علمی 1 روز 21

 دانخجویان دانخگاه غیر 2 روز 1



         

 

 

 

 

  ساعات کار کتابخانه 

 15:34تا  1:34شنبه تا سه شنبه: از ساعت 

 13:34تا  1:34چهارشنبه: از ساعت 

 

 

 

 

 (1331سیمی  رضایی )بهم  ماه 

 

 

خدمات فنی بخش  

های آموزشی،  های مخ لف ناشران برای گروه    در ای  بخش، ک ابدار با ارسال کاتالوگ 

آنها را در جریان آگاهی از آخری  ان خارات قرار می دهند و بر اساس ان خاب آنان و نیاز                   

ک ابخانه و سیاست موجود، سعی در تهیه منابع مورد نیاز اعم از ک اب، سی دی و منابع                   

 سازی می گویند.  نمایند که به آن، فرآیند فرآهم آوری و مجموعه آموزشی می

ها و کلیه مواد      امور مربوط به سازماندهی، فهرس نویسی و آماده سازی ک اب، پایان نامه           

دیداری شنیداری نیز در ای  بخش صورت می گیرد. همچنی  ک ابداران سالی یکبار                 

مجموعه ک ابخانه را وجی  کرده و ک ابهایی که مورد اس فاده قرار نمی گیرند چه به                    

 جهت قدیمی بودن تاریخ چاپ و یا خراب شدن را از قفسه خارج می کنند. 

 بخش سالن مطالعه
نفر در ک ابخانه  14دو سال  مطالعه مجزا برای آقایان و خانم ها با ظرفیت هرکدام 

موجود می باشد که فقط اعضای ک ابخانه مجاز به اس فاده از سال  مطالعه می باشند. 

 باشد. ساعت کار سال  مطالعه مانند ساعت کار ک ابخانه می

  

 

 

 

 

 

ری دينشاری  انهم بخش منابع مرجع،  پايان  اه و منابع ديدا
در ای  بخش، منابع مرجع شامل: اطلس ها، دایره المعارف ها، فرهنگ ها و              

اصطالحات پزشکی، دارونامه هاو...وجود دادرد که دانخجویان می توانندد در      

 همان سال  به مطالعه آنها بپردازند

های کارشناسی ارشد و دک دری پدرسد داری و               نامه  و در قسمت دیگر پایان    

مامایی()م علق به اعضای هیات علمی پرس اری( و همچنی  منابع دیداری و        

کنندگان بدا اسد دفداده از فدهدرسدت                         شنیداری نگهداری می شود. مراجعه     

پایان نامه ها و یا جس جو در نرم افزار ک ابخانه، کد پایان نامه و یدا لدو                       

نامه  توانند پایان فخرده مورد نظر را اعالم کرده و با ارائه کارت دانخجویی می         

 ها( به امانت بگیرند.  مورد نظر را برای مطالعه در میز پایان نامه

http://nurse.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/66-library/1144-lib-time

