
 آیین نامو اضتفاده از خذمات کتابخانو دانشکذه پرضتاری و مامایی دانشگاه علىم پسشکی قس وین

  

آییي ًاهَ کتاتخاًَ هجوْػَ ضْاتظ ّ هقزراتی اطت کَ ُن کتاتذار ّ ُن اطتلادٍ کٌٌذٍ هلشم تَ رػایت آى  تعریف :   

کتاتخاًَ ّ ایجاد ُواٌُگی ّ یکذطتی در ػیٍْ ارایَ خذهات ُظتٌذ. ایي هقزرات تَ هٌظْر اطتلادٍ تِتز اس اهکاًات هْجْد 

 کتاتخاًَ ّضغ ػذٍ اطت.

  

 ( اضتفاده کننذگان:الف

اطتلادٍ کٌٌذگاى اس کتاتخاًَ تا رػایت هقزرات هزتْط هی تْاًٌذ اس کتاتخاًَ داًؼکذٍ اطتلادٍ ًوایٌذ ّ تَ دّ گزٍّ تقظین    

 هی ػًْذ.

 کلیَ خذهات کتاتخاًَ هی تْاًٌذ تِزٍ هٌذ ػًْذ. اػخاصی کَ اس اعضاء:گروه  1-الف

ػکض ّ اعالػات هزتْط تَ هؼخصات  ایجاد پزّكایل در تزًاهَ ًزم اكشار کتاتخاًَ تا دریاكت :داًؼجْیاى داًؼکذٍکلیَ  -1-1

 آهْسعادارٍ كزدی داًؼجْیاى اس عزف 

 اػضای ُیات ػلوی داًؼکذٍ تا ارائَ حکن کارگشیٌی ّ یک قغؼَ ػکض -1-2

قغؼَ  1کارکٌاى آهْسػی ّ اداری داًؼکذٍ )تا ارائَ حکن کارگشیٌی ّ یا تاییذ اػتـال تَ کار تْطظ ریاطت داًؼکذٍ ّ  -1-3

 ػکض(

طایز داًؼکذٍ ُای داًؼگاٍ ػلْم پشػکی قشّیي تا ارائَ حکن کارگشیٌی ّ تاییذ ریاطت داًؼکذٍ  اػضای ُیات ػلوی -1-4

 قغؼَ ػکض 1هتثْع ّ 

  

قغؼَ ػکض  1تا ارائَ هؼزكی ًاهَ اس ریاطت داًؼکذٍ ّ یا كتْکپی قزارداد حق التذریض ّ ان حق التذریص:تبصره مربی

 هی تْاًٌذ تٌِا در ُواى ًیوظال تحصیلی هْرد قزارداد تا داًؼکذٍ اس کتاتخاًَ اطتلادٍ ًوایٌذ.

 ضایر اضتفاده کننذگان -2-الف

هلی ّ یا کپی آى  کلیَ رػتَ ُا ّ هقاعغ تحصیلی هی تْاًٌذ تا ارائَ کارتداًؼجْیاى داًؼگاٍ ػلْم پشػکی قشّیي در  -2-1

 ، اس خذهات ارائَ ػذٍ ایي ّاحذ اطتلادٍ ًوایٌذ.آًِا هحظْب هی ػْد(کتاتخاًَ ی  ) کَ ُواى کارت

تا ارائَ  در صْرت ػضْیت در کتاتخاًَ هحل خذهت خْد، کلیَ کارکٌاى داًؼگاٍ ّ کادر درهاًی تیوارطتاًِا هی تْاًٌذ -2-2

 كقظ یک هذرک را خارج ًوایٌذ.هلی ّ یا کپی آى کارت 

کلیَ كارؽ التحصیالى داًؼکذٍ هی تْاًٌذ تا ارائَ کارت ػٌاطایی هؼتثز در هحل کتاتخاًَ ّ تَ صْرت داخلی اس خذهات  -2-3

 ایي ّاحذ اطتلادٍ ًوایٌذ.

در کتاتخاًَ  آهْسع داًؼکذٍ ّ یک قغؼَ ػکض ادارٍى در داًؼکذٍ هی تْاًٌذ تا ارائَ هؼزكی ًاهَ اس داًؼجْیاى هیِوا -2-4

 .در هذت تحصیل در ایي داًؼکذٍ اس کتاتخاًَ اطتلادٍ ًوایٌذ ػضْ ػذٍ ّ

 اعتبار مذت عضىیت جهت اعضای کتابخانو

 هی ػًْذ.تزای اػضاء ُیات ػلوی تا سهاًی کَ رطوا ػضْ ُیات ػلوی هحظْب  -1

 تزا ی کارکٌاى تا سهاًی کَ کارهٌذ داًؼکذٍ هی تاػٌذ. -2

 تزای داًؼجْیاى هذت اػتثار هتٌاطة تا عْل تحصیل آًِا تؼزیق ػذٍ اطت ّ در صْرت ػذم كارؽ التحصیلی داًؼجْ در هذت -3

 هؼیي تا ارائَ گْاُی اس ادارٍ آهْسع هذت اػتثار تَ هیزاى السم توذیذ خْاُذ ػذ.

  

 کتابخانو عضىیت کارت 

 کارت کتاتخاًَ اػضاء ُواى کارت هلی ّ یا کپی آى، هحظْب هی ػْد. کتاتخاًَ تَ عْر هجشا کارت صادر ًوی کٌذ.

 

 ( خذمات کتابخانوب

 

 امانت      -1-ب

 اهاًت هٌاتغ تزای اطتلادٍ در تیزّى اس کتاتخاًَ كقظ در قثال ػضْیت در کتاتخاًَ اهکاى پذیز اطت. -1تٌذ

تخغ اهاًت تَ صْرت ًظام هخشى تاس ادارٍ هی ػْد ّ هزاجؼیي هی تْاًٌذ تا اطتلادٍ اس رایاًَ هخصْؽ جظتجْ  -2تٌذ

ػوارٍ تاسیاتی کتاب هْرد ًظز خْد را یادداػت کزدٍ ّ تَ قلظَ هزتْعَ هزاجؼَ ًوایٌذ. ًحٍْ تٌظین کتاب ُا تز اطاص ردٍ 

ػوارٍ ثثت آًِا در کتاتخاًَ هی تاػذ. تواهی هزاجؼیي تَ هخشى ُای كارطی ّ التیي تز اطاص  cd ّ تٌغین NLM تٌذی

 کتاتخاًَ هْظلٌذ تذّى ّطیلَ )کیق، کالطْر ّ ...( تَ هخشى کتاتخاًَ ّارد ػًْذ.

ُلتَ ّ  1جلذ تَ هذت  3حذاکثز تؼذاد کتاتی کَ تَ اهاًت دادٍ هی ػْد تزای داًؼجْیاى هقغغ کارػٌاطی ّ کارکٌاى  -3تٌذ

جلذ تَ هذت یک  15تزای اػضاء ُیات ػلوی ّ آهْسػی رّس 14جلذ تَ هذت  5غ کارػٌاطی ارػذ حذاکثز داًؼجْیاى هقغ

 هی تاػذ.هاٍ 

 اس ُز ػٌْاى کتاب تٌِا یک جلذ تَ یک ػضْ اهاًت دادٍ هی ػْد. تبصره:



توذیذ ًوایذ هؼزّط تز  هجذدا"یا تللٌی توذیذ هذت اهاًت: اهاًت گیزًذٍ هی تْاًذ هذت اهاًت را تَ صْرت حضْری ّ  -4تٌذ

 ایٌکَ ػضْ دیگزی آى را درخْاطت ًکزدٍ تاػذ.

هذارکی کَ اهاًت دادٍ ًوی ػْد: کتاتِای هزجغ )ّاژٍ ًاهَ ُا، دایزٍ الوؼارف ُا، راٌُواُا، كزٌُگ ُا ّ اعلض ُا...(  -5تٌذ

 پایاى ًاهَ ُا، عزحِای تحقیقاتی.

ّ در صْرت ػذم هزاجؼَ  کٌذطاػت تزای هتقاضی ًگِذاری  24 تا ػذٍ را رسرّ هی تْاًذ کتاتِای  کتاتخاًَرسرّ کتاب:  -6تٌذ

 در اختیار هتقاضی تؼذی قزار هی گیزد.

اطتلادٍ کٌٌذگاى اس خذهات اهاًت کتاتخاًَ تایظتی قثل اس اًقضای هذت اهاًت، کتة اهاًتی خْد را طالن ّ تذّى قلن  -7تٌذ

هٌظْر السم اطت قثل اس تَ اهاًت تزدى کتاب دقت کٌٌذ، چٌاًچَ ایزاداتی تز  خْردگی تَ تخغ اهاًت تحْیل دٌُذ، تَ ُویي

 کتاب اهاًت آًِا ّارد اطت تَ اعالع کتاتذار هتصذی هیش اهاًت تزطاًٌذ.

جزیوَ ُا: اػضایی کَ هذارک اهاًت گزكتَ ػذٍ را در هْػذ هقزر تَ کتاتخاًَ پض ًذٌُذ یا آًِا را گن کٌٌذ یا خظارتی  -9تٌذ

 ًِا ّارد کٌٌذ تَ تزتیة سیز جزیوَ خْاٌُذ ػذ.تَ آ

اػضاء تَ اسای ُز رّس تاخیز ُز کتاب در ایام ػادی طال )ؿیز اس ایام كزجَ ّ اهتحاًات( یک رّس اس اطتلادٍ اس خذهات   -1-11تٌذ

 کتاتخاًَ هحزّم هی ػًْذ.

رّس خْاُذ تْد کَ در  3ی ُز رّس تاخیز ُز کتاب در ایام كزجَ ّ اهتحاًات هذت هحزّهیت اس خذهات کتاتخاًَ تَ اسا -2-11تٌذ

  صْرت سیاد تْدى هذت هحزّهیت اداهَ آى اس ػزّع تزم جذیذ در ًظز گزكتَ خْاُذ ػذ.

كزدی هایل تاػذ هی تْاًذ تَ جای گذراًذى هذت هحزّهیت، کتاتی را کَ اس طْی کتاتخاًَ تؼییي هی گزدد  چنانچو تبصره:

ًوایذ. كزهْل هْرد اطتلادٍ تزای هحاطثَ هثلؾ تقزیثی کتاب تؼییي ػذٍ تَ اسای ُز رّس هحزّهیت تَ تِیَ ّ تَ کتاتخاًَ اُذا 

 % هثلؾ کتاب یا کتاتِایی کَ تا تاخیز تزگزداًذٍ ػذٍ اًذ، هی تاػذ.1هیشاى 

کتاتخاًَ تْدٍ ّ تْطظ ایي  ُز گاٍ اهاًت گیزًذٍ کتاتی را گن کٌذ تایذ ػیي کتاب یا کتاتی تا ارسع هؼادل کَ هْرد ًیاس -3-11تٌذ

 ّاحذ تؼییي هی گزدد را تِیَ ّ تحْیل کتاتخاًَ ًوایذ.

  

 خذمات مرجع      -2-ب

 تزگشاری کارگاٍ ُای آهْسػی هْرد ًیاس هزاجؼیي )هثتذی ّ پیؼزكتَ( -2-1

 در دطتزص قزاردادى پایاى ًاهَ ُا، كزٌُگ ُا، اعلظِا تزای هزاجؼیي -2-2

 پاطخگْیی ّ ركغ اػکاالت هْردی در سهیٌَ هِارت ُای جظتجْ ّ اعالع یاتی -2-3

 هؼاّرٍ در سهیٌَ تالیق ّ اًتؼار هقالَ )داخلی ّ خارجی( ّ تذّیي پایاى ًاهَ ػاهل -2-4

 ( هؼاّرٍ در سهیٌَ جظتجْی هقاالت هزتثظ تا هْضْع پژُّغLiterature Review) 

 ّ داخلی ّ خارجی( جِت ارائَ هقالَ )تا در ًظز گزكتي ضزیة تاثیز هؼاّرٍ در سهیٌَ اًتخاب هجلَ هٌاطة( هؼتثز IF) 

 هؼاّرٍ در سهیٌَ ركزًض ًْیظی تا اطتلادٍ اس ًزم اكشارُای EndNote, mendely 

 ارائَ راٌُوایی در خصْؽ هظتٌذطاسی اطاهی هْللیي ّ طاسهاى ُا ّ تؼزیق Researcher ID 

 اًتخاب کلیذّاژٍ تز اطاص Mesh   ّطزػٌْاى ُای هْضْػی پشػکی 

  

 

 ضالن مطالعو     - 3-ب

 کلیَ هزاجؼیي هی تْاًٌذ جِت هغالؼَ ُزگًَْ هذرکی تا رػایت ًظن ّ طکْت اس ایي طالي اطتلادٍ ًوایٌذ.   

 داًؼجْیاى ّ هزاجؼیي ًوی تْاًٌذ جِت کارُای گزُّی اس طالي هغالؼَ اطتلادٍ ًوایٌذ. تبصره:
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