
 

 

تابخانه ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه می باشد، این ک همکف واقع در طبقه شهیدبابایی قزوینه پزشکی کدکتابخانه دانش

این   مجموعهرا به خود اختصاص داده است. فضا  مربعمتر 055تقریبا تأسیس شده است. و  6311و مرکز اطالع رسانی در سال 

 .تنظیم شده است    NLM کتابخانه براساس رده بندی

 : پزشکی هکددانش کتابخانه وظایف اهداف و 

 :کتابخانه با دو هدف آموزش و اطالع رسانی اهداف مشخصی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است این

 و دسترسی به پایگاه های اطالعاتی تخصصی  روزآمدترین منابعنیازسنجی مستمر جهت فراهم آوری   .6

 منابع فارسی و انگلیسی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارکنان بصورت چاپی و الکترونیكسفارش و تامین .2

 برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله آموزش سواد اطالعاتی به اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف و کارمندان. 3

 . انجام مشاوره جهت رفع نیازهای اطالعاتی کاربران4

، تحقیقاتی زکلیه مراک، در تمامی مقاطعجامعه پزشکی نه دانشکده پزشکی : هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان کاربران کتابخا

 .اسر استان می باشدت، و سایر علوم وابسته در سر آموزشی و درمانی

 بخش امانت

التین در رشته های مختلف پزشکی اماده ارائه خدمات به  نسخه 3390 جلد کتاب فارسی و 69572با بیش از دانشکده کتابخانه 

 .دانشجویان و مراجعین محترم می باشد

وط به مراجعه نموده و فرم مرب دانشکده پزشکیانشجویی، به بخش امانت کتابخانه دانشجویان جدیدالورود بعد از دریافت شماره د

جهت جست و جوی . دهند امانت عودت میو به همراه یك قطعه عکس به مسئول میز  عضویت در کتابخانه را تکمیل می نمایند
ه که مجهز به نرم افزار ویژه جست و جو در کتابخاناز کامپیوترهای مستقر در کتابخانه کتابهای مورد نیاز دانشجویان می توانند 

هستند استفاده نمایند و یا از راهنماهای الصاق شده به قفسه های کتب بخش امانت جهت جست و جوی موضوعی کمك بگیرند. 
روز،  65جلد به مدت  3کارمندان دانشگاه:  ،و دکتری عمومیارشد علوم پایه دانشجویان کارشناسی  ملی یا کپی آن،با ارائه کارت 
امانت داده می شود و در صورت تأخیر روز  35جلد به مدت  1روز، اعضائ هیأت علمی:  65جلد به مدت  4متخصص دانشجویان 



 
اد روزهای به تعدو محرومیت از خدمات کتابخانه ، اگر مدت تاخیر زیر یکماه باشد جریمه تعلیق در عودت کتب امانت گرفته شده 

خرید کتاب  یا به عنوان جریمه تأخیر کتب  ریال 0555 به ازای هر روز تأخیر مبلغخیری میباشد و اگر بیشتر از یکماه باشد تا
کتب می بایست کتب مفقودی را با هماهنگی مسئول بخش سفارشات  ندر صورت مفقود شداخذ خواهد شد. براساس مبلغ تاخیری 

ت وجود نسخ دیگر از کتاب مذکور با تأیید متصدی بخش کتاب مورد نظر کتابخانه خریداری نماید. جهت تمدید کتب در صور

 .تمدید می گردد

 (E-Books) بخش کتابهای الکترونیك

که اغلب مربوط به منابع اصلی دروس پایه پزشکی و برخی از اطلسها  ی فارسی والتینها CD در این بخش مجموعه ای از

 .امانت بگیرند مدت یك هفته ها را به CD آوری شده است. با ارائه کارت شناسایی ترجیحاً کارت دانشجوییدمی باشد گر

 :میز مرجع الکترونیك

تراک دانشگاه و دیگر پایگاه های اطالعاتی در جهت مطالعه و آشنایی با مجالت و بانك های اطالعاتی الکترونیك مورد اش
 .حوزه پزشکی می توان با مراجعه به بخش مجالت و با راهنمایی کتابداران جهت جستجو و دانلود مقاالت استفاده کرد

 :بخش مرجع

به  آماده ارائه خدمات ها، پایان نامه بخش مرجع کتابخانه مرکز حاوی کتب فارسی و التین با موضوعات پزشکی و همچنین
دانشجویان و مراجعین محترم می باشد، الزم به ذکر است، کتب موجود در این بخش به هیچ عنوان امانت داده نمی شود. 

 .استفاده نمایندموجود در این بخش صرفاً در محل کتابخانه  یها پایان نامهو یا مرجع دانشجویان می توانند از کتب 

 :ساعت کاری کتابخانه

 .می باشد 63الی 8 ساعتو پنج شنبه ها از  64الی   8ساعت   ساعت شروع به کار مخزن کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از

 است. 22الی  35/9های مطالعه خواهران و برادران از ساعت  ساعت شروع به کار سالن

 :خدمات تحویل مدرک

اعضائ محترم هیأت علمی دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند نیازهای اطالعاتی خود را به ایمیل مدیریت اطالع 
چنین نظرات و پیشنهادات خود را رسال نمایند و هما MEDLIB@QUMS.AC.IR  ی به نشانیرسانی و کتابخانه 

 .با مدیریت در میان بگذارند

mailto:MEDLIB@QUMS.AC.IR
mailto:MEDLIB@QUMS.AC.IR

