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 کتابخانهآشنایی با 

 دانشکده پزشکی کرمانشاه 

 تهیه کننده: بهروز حیدری

 رئیس کتابخانه دانشکده پزشکی 

 

در محل دانشکده باا   1365کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 

 تعداد اندکی کتاب اهدایی از طرف کتابخاناه مرکازد دانشا اه   

ی زشا معاونات آمو فعالیت خود را آغاز نمود. این واحد زیر نظر 

 ادارهانشکده د و فناورد تحقیقاتمعاونت و  تحصیالت تکمیلی

 .  شودمی

متار مرباد در لالان پان       500کتابخانه در فضایی به وساعت  

 بخش کارد فعالیت دارد.  
 

 خط مشی  

 وا گردآورد و ن هدارد و سازماندهی مواد و مناابد نوشاتارد   

 ش  غیر نوشتارد به منظور بهره گیرد در امر آموزش و پژوه

هااد للاوپ پزشاکی     ا همکارد با سایر کتابخانه هاد دانشا اه 

 کشور 
 

 آیین نامه  

 ا گروههاد زیر می توانند به لضویت کتابخانه درآیند:1

الضا هئیات للمای شااغلا دانشانویاش پزشاکیا داروساازدا       

ا بدندانپزشکی و کارشناسی ارشدا کارکناش رسمی و لرارداددا 

باه   تحصایالت تکمیلای  آموزشای  ارائه معرفی نامه از معاونات  

و واریاز حا    همراه یک لطعه لکس و تکمیال فارپ لضاویت    

 ریاااال باااه حرااااب  اااارد  60000لضاااویت باااه م لااا  

ماادهاد غیاار بانااک دااادرات بااه ناااپ درآ 0104532631003

  بهداشتی دانشکده پزشکی و ارائه فیش واریزد به کتابخانه

 بخانه:  ا استفاده کننده از منموله کتابخانه در محل کتا2

الضاء هئیت للمی شاغلا بازنشراتها محققااشا دانشانویاش و    

کارکناش کلیه دانشکده ها و مراکز وابرته به دانشا اه باا ارائاه    

 مدرک شناسایی معت ر مناز به استفاده از مناابد کتابخاناه در  

 سالن مطالعه می باشند.  

   مدت امانت کتابا 3

 یو یک ترپ تحصیل لد  10         ت للمیأهیالضاد محترپ 
 دیدروز دو بار تم 15  د ل 5    یاش رشته هاد پزشکیدانشنو

 دیدو یک بار تم روز15  لد 3  دانشنویاش دندانپزشکی و داروسازد

 مدیدبار ت روز و دو 15   لد 7   دانشنویاش کارشناسی ارشد  
 تمدید ربا 3روز  15 لد    Ph.D                   7دانشنویاش 

 تمدید روز و یک بار 15 لد    2    کارکناش و کارشناساش     

* مدت امانت کتابهاد پر مرا عه و یا درسی بنا باه تشاخی    

مرئول بخش امانت و ط   خط مشی  ارد کتابخاناه ممکان   

 است تقلیل یابد.  

 ا تمدید و رزرو کتاب:  4

ن چنانچه مرا عه کننده احتیاج به زماش بیشتر از مولاد تعیای  

 راد آش کتاب مو ود ن اشاد شده داشته باشد و تقاضاد دی ر ب

 مدت امانت مندآُ از طری  کتابدار تمدید خواهد شد.  

ا  ریمه دیرکرد در باز گشت کتاب و   اراش خراارت وارده   5

 به کتاب:  

اماناات گیرنااده موساار اساات رام تاااریب مقاارر کتاااب را بااه 

وز کتابخانه برگشت دهد چنانچه باز گردانیده نشود براد هار ر 

شاود در داورت   ریمه در نظر گرفتاه مای  ریال   1000تاخیر 

د موسر به خریا  نوبت( امانت گیرنده 3تکرار دیرکرد )بیش از 

باه مادت یاک نیمراال      چاپ  دید هماش لنواش کتاب بوده و

تحصیلی از لضویت در کتابخانه محروپ خواهد شد. در داورت  

گم شدش کتابا امانات گیرناده موسار اسات لاین کتااب را       

ه بااز گرداناد و در داورتی کاه امانات      خریدارد و به کتابخانا 

گیرنده باه کتااب خراارت وارد نمایاد )پااره کاردش  لاد یاا         

دفحاتا لالمت گذارد و لک کردش آنها( موسر اسات ط ا    

  نظر مرئول کتابخانه به   راش خرارت الداپ نماید.

باناک   0104532631003 به حرااب  اارد    ریمه رام ل   

ز اشتی دانشکده پزشکی واریا مدهاد غیر بهددادرات به ناپ درآ

   و فیش واریزد را به کتابخانه تحویل نمائید.
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 ا ترویه حراب: 6

کلیه دانشنویاش در تماپ مقاطد موسر اناد پاس از فراغات از    

تحصیل و یا در دورت انصراف و یا مرخصای یاا انتقاالی برگاه     

. الضااء هئیات للمای و    ترویه حراب از کتابخانه اخذ نمایناد 

کارکناش در دورت لطاد رابطاه اساتخدامی )اساتعفاا انتقاالا      

ماه( موسار   3بازنشرت ی یا مرخصی بیش از  ماموریت للمیا

 به اخذ برگه ترویه حراب از کتابخانه می باشند.  

   مقررات

ن اپ امانت گرفتن کتاب ارائه کاارت لضاویت الزامای مای     ه -

 کارت امانت داده می شود.باشدا و کتاب تنها به داحن 

ا در ا منالتا روزنامه هاا کتابهاد مر د و پایاش ناماه هاا تنها   

 ند.  سالن کتابخانه لابل استفاده هرتند و امانت داده نمی شو

 فارسیکتاب  لد  20 گروه آموزشی می تواند تعداد هر مدیرا 

 هت یک ترپ تحصیلی باراد اساتفاده در گاروه باه     و التین 

دت انتهاد تارپ کتابهاا را باه کتابخاناه لاو      و درامانت ب یرد 

مای  گاروه   مدیرلهده ه کتن ب این مرئولیت ن هدارد .دهد

   باشد.

 ا کتابخانه در هر زمااش مای تواناد از امانات گیرناده تقاضااد      

بنماید و لضو موسر اسات کتااب خواساته    منابد را استرداد 

 شده را در اسرع ولت به کتابخانه باز گرداند.

تحصاایالت آموزشاای  تتابخانااه بااا موافقاات معاونااک رئاایس -

پایااش تارپ   روز کتابخاناه را در هن ااپ    30هر سااله   تکمیلی

و ارزیاابی   لفره خاوانی تعطیالت تابرتانی  هت تحصیلی و 

و در این مدت هیچ ونه کتابی به  نماید منموله تعطیل می

ت ولی الضاا میتوانناد کتابهااد امانا     امانت داده نخواهد شد.

   شده را به کتابخانه لودت دهند.گرفته 

ه ا در ل ال مواد به امانت گرفته شده فقط شخ  امانت گیرند

 در مقابل کتابخانه مرئول می باشد و در دورت بروز اشاکال 

 هیچ ونه لذرد پذیرفته نمی شود. 

ا اهاداء کتابهااد زائاد و تکارارد کاه ماورد نیااز نیراتند باا          

 رد. تشخی  سرپرست کتابخانه انناپ می گی

 

 ساعات کار 

تحصایالت  آموزشای   تبنا به نیاز و ط   نظر معاون سالات کار

در حاال حاضارا بناا باه تصاوینا      تعیین مای گاردد.    تکمیلی

لصار   17د ح لغایات   8روزهاد شن ه تا چهارشن ه از سالت 

  می باشد و روزهاد پننشن ه تعطیل است.

  آمارها
 اعضا تعداد 

 فر ن 2600              1398خرداد ماه یان تعداد کل اعضاء فعال تا پا

 فرن 293     تعداد اعضای هیأت علمی عضو کتابخانه                    

  نفر 150                                    عضوتعداد کارشناسان و کارکنان 

 

  اشتراک بانکهای اطالعاتی

ISI, SCOPUS, CLINICALKEY, SCIENCEDIRECT, 

EMBASE 

 1398ماه آبان و پایان نامه ها تا  کل کتابها تعداد

  لد  28734        فارسی

  لد  8054          التین 

  لد 2450      پایاش نامه

ل تعداد نشریات داخلی که به دورت رای اش به کتابخاناه ارساا  

 اهدایی و اشتراک رای اش لنواش 25   می گردد:

 دست اه 10       پیوتر:تعداد کام

 دست اه 1           تعداد اسکنر:  دست اه 3    پرینتر: تعداد

 دست اه 1  سی دد: عداد ویدئوت دست اه 2 تلویزیوش: تعداد

  کتابخانه نشانی

دانشاکده   خیابااش دانشا اها   شایروددا  شاهید  بلاوار  کرمانشاها

 311داخلی  34279919  :تلفن       پزشکیا واحد کتابخانه
  آدرس وب کتابخانه:

http://medlib.kums.ac.ir 
  کتابخانه: ایمیل

libmed_fac@kums.ac.ir 


