داوشگاه علىم پسشکی تهران
داوشکذه دوذاوپسشکی
واحذ پردیس بیه الملل

(دستىرالعمل) شرایط استفاده از کتابخاوه داوشکذه
دوذاوپسشکی پردیس بیه الملل تهران

بخش اول :مقررات کتابخاوه
.1سبػت کبسی کتبثخبَّ اص 8صجح انی  15:30ثؼذاصظٓش يی ثبضذ.
.2استفبدِ اص خذيبت کتبثخبَّ دس يحم ثشای ًْگبٌ آصاد است ٔ ثشاثش ثب قٕاَیٍ ٔ يقشسات
کتبثخبَّ يی ثبضذ.
تبصره  :1دسعٕل دٔسِ ثشگضاسی ايتحبَبت داَطکذِ ،أنٕیت ثب اػضبی کتبثخبَّ است.
.3تًبيی يشاجؼیٍ يهضو ثّ سػبیت ضٕاثظ يشثٕط ثّ سبیت ،ايبَت ٔ سبیش خذيبت دس
چبسچٕة قٕاَیٍ کتبثخبَّ يی ثبضُذ.

شرایط عضىیت :
ػضٕیت دس كتبثخبَّ سایگبٌ ييثبضذ ٔ ثشاي صذٔس كبست ،اسائّ كبست داَطجٕیی  ،یك
قغؼّ ػكس ٔ تكًیم فشو ػضٕیت ضشٔسي است.
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شرایط اماوت  ،تمذیذ و رزرو کتاب:
ْ.1شفشد يیتٕاَذ حذاکثش  4جهذ کتبة ايبَتی دس اختیبس داضتّ ثبضذ.
ْ.2ش کتبة ثّ يذت یک ْفتّ قبثم ايبَت است.
تبصره :يذت ايبَت کتت التیٍ أسجیُبل ،کًتش اص یک ْفتّ خٕاْذ ثٕد.
 .3دس پبیبٌ يذت ثبصگطت  ،دس صٕستی کّ آٌ کتبة يٕسدَیبص ضخص دیگشی َجبضذ،
ايکبٌ تًذیذ صيبٌ ايبَت ثشای یکجبس ٔ ثّ يذت یک ْفتّ ٔجٕد خٕاْذ داضت.
 .4اگش فشدی کتبثی سا سصسٔ کُذ ٔ آَشا سا دس ًْبٌ سٔص ايبَت َگیشد آٌ کتبة اص سصسٔ أ
خبسج خٕاْذ ضذ.
 .5فشدی کّ کتبة ايبَت گشفتّ ضذِ ثّ َبو أ ثجت ضذِ است ،يسئٕل ثشگشداَذٌ کتبة دس
تبسیخ يقشس يی ثبضذ.
 .6يُبثؼی يبَُذ كتبثٓبي يشجغ ( کّ ثب حشف و یب ثب حشف Rتؼییٍ ضذِ اَذ ) دس عٕل ْفتّ
فقظ دس سبنٍ يغبنؼّ كتبثخبَّ قبثم استفبدِ يی ثبضُذ ٔ دس پبیبٌ ْفتّ ثشای  2سٔص ايبَت
دادِ يی ضَٕذ.
 .7پبیبٌ َبيّْب فقظ ثّ يُظٕس تٓیّ کپی اص سفشَس ْب ٔ جذأل آيبسی ثّ ايبَت دادِ يی
ضَٕذ.

شرایط اماوت سی دی:
.1سی دی کتبثٓب ٔ يجالت فقظ ثشای استفبدِ دس داخم کتبثخبَّ است ٔ ثّ ْیچ ػُٕاٌ
ثشای خشٔج اص کتبثخبَّ ايبَت دادِ ًَی ضٕد.
.2کپی کشدٌ تًبيی يقبالت اص سٔی سی دی يجالت ايکبٌ پزیش َیست ،دس صٕست
َیبصيیتٕاٌ يقبنّ يٕسد َظش سا اص سٔی سی دی اَتخبة ٔ پشیُت ًَٕد.
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شرایط استفاده از کامپیىترهای مىجىد در کتابخاوه:
 .1يذت صيبٌ استفبدِ اص سبیت جٓت جستجٕی يقبالت دس صٕست يُتظش ثٕدٌ
ضخص ثؼذی حذاکثش  15دقیقّ است.
 .2ثّ ُْگبو سبػت ْبی پشاستفبدِ سبیت ،حق تقذو ثب يشاجؼّ کُُذگبَی است کّ ثّ
جستجٕی يقبالت يی پشداصَذ.
 .3يٕاسدی چٌٕ داَهٕد فیهى ،ػکس ٔ چت کشدٌ يًُٕع است ٔ دس صٕست يطبْذِ ،ثب
خبعی ثشخٕسد خٕاْذ ضذ.

دقت وماییذ:
 .1در صورتی کى منابع امانت گرفتى شده مفقود یا مخدوش شود امانت گیرنده موظف است عین
اصل آن یا آخرین ویرایش را تویى کرده و بى کتابخانى تحویل نماید.
 .2چنانچى تویى اثر مفقود شده امکان پذیر نباشد امانت گیرنده ملزم بى پرداخت دو برابر بوای روز
آن بى کتابخانى است.
.3هر نوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان اعم از فارغ التحصیلی ،انتقال ،انصراف ،جابى
جایی و نظایر آن منوط بى ارائى برگى تسویى حساب از کتابخانى دانشکده می باشد.
.4اعضای هیئت علمی و کارکنانی کى منتقل ،بازنشستى و یا بازخرید میشوند یا درصدد استفاده از
فرصتوای مطالعاتی هستند ملزم بى دریافت تسویى حساب از کتابخانى دانشکده و تحویل آن بى

کارگزینی می باشند.
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بخش دوم  :مقررات اخالقی (رفتاری)
ثّ يُظٕس ایجبد ضشایظ يغهٕة دس اسائّ خذيبت کتبثخبَّ ای ،يشاجؼیٍ يٕظف ثّ سػبیت
يٕاسد ریم يی ثبضُذ:


حفظ کبيم سکٕت ٔ آسايص



خبيٕش ثٕدٌ گٕضی ًْشاِ دس کتبثخبَّ



سػبیت احتشاو ثّ کبسکُبٌ کتبثخبَّ



سػبیت احتشاو ثّ سبیش يشاجؼیٍ ٔ کبسثشاٌ کتبثخبَّ



اجتُبة اص سفتبسْبی يغبیش ثب ضئٌٕ اساليی ٔ اخالقی



پشْیض اص خٕسدٌ ،آضبيیذٌ ٔ استؼًبل دخبَیبت دس سبنٍ کتبثخبَّ



پشْیض اص ٔسٔد ثّ کتبثخبَّ ثب داضتٍ ْشگَّٕ ٔسبیم يشثٕط ثّ کهیُیک ٔ پشی
کهیُیک



حفظ َظى ٔ پبکیضگی کتبثخبَّ

دس صٕست يطبْذِ تخهف ،پس اص یک َٕثت تزکش ضفبْی،دسصٕست تکشاس،
تؼهیق ػضٕیت دس کتبثخبَّ ٔ تزکش کتجی ثب دسج دس پشَٔذِ َیض صٕست خٕاْذ
گشفت.
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