ماده  :2شرایط عضویت :

ماده  :5شرایط مفقود شدن کتاب :

پرسنل با توجه به رسمی ،پیمانی ،شبه پیمانی ،طرحی و یا تبصره  4بودن باایا

درمورد کتابهایی که توسط امانت گیرن ه مفقود گردی و یا مطاابان نا ار

م ارک خود را جهت عضویت به مسئول کتابخانه تحویل نماین .

کتاب ار به آن خسارت وارد ش ه بایستی آخری چاپ منبع مربوطه ح اکثر

 .2-1مدارک مورد نیاز پرسنل رسمی ،پیمانی ،شبه پیمانی :کپی آخاریا

ظرف م ت یک ماه از طرین بازگگت کتاب توسط امانت گیرن ه تهیاه و

حکم کارگزیی ،تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه هاا

دانگاهااه

به کتابخانه تحویل گردد و چنانچه تهیه نسخه اصلی کتاب مق ور نابااشا

علوم پزشکی اصفهان ،یک قطعه عکس جهت کارت داخلی کتابخانه.

شخص امانت گیرن ه موظف است معادل ریالی کتاب ماذکاور (درماورد

 .2-2مدارک مورد نیاز پرسنل طرحی  :معرفی نامه از کارگزیانای مارکاز

کتابها التی به قیمت دالر محاسباه مایاهاردد) را باه حسااب درآما

مربوطه ،کپی آخری حکم کارگزیی ،تکمیل فرم درخواسات عضاویات در

بیمارستان واریز و اصل فیش را به کتابخانه تحویل نمای ودر موارد

کتابخانه ها دانگهاه علوم پزشکی اصفهان.

اه اء کتابی که مورد استفاده کتابخانه باش .

 .2-3مدارک مورد نیازپرسنل تبصره  : 4ای افراد با تکمیل فرم درخواسات

خدمات دیگرکتابخانه :

عضویت درکتابخانهها دانگهاه علوم پزشکی اصفهان ،معرفی نامه کتابای از

 -1لیست کتابها تازه خری ار ش ه در وب سایت کتابخاناه و مارکاز

کارگزینی واح مربوطه ،کپی حکم قرارداد خود و کپی حکم کاارگازیانای

اطالع رسانی بیمارستان cent lib.mui.ac.ir/ssh/newsبخش معرفای

یک نفر از نیروها رسمی دانگهاه و تکمیل برگ معرف مایاتاوانانا عضاو

تازه ها موجود می باش .

کتابخانه شون .

 -2برگزار نمایگهاه از کتابها تازه خری ار ش ه و یاا اها ایای باه

تبصره  : 1پژوهگهران با ارائه معرفی نامه از محل پژوهش خاود مایتاوانانا

کتابخانه درطول سال انجام می شود.

جهت امانت کتاب به صورت موقت و ارائه کارت مالای یاا کاارت ماحال

 -3لیست کتابها خری ار ش ه در تابلو مربوط به کتابخانه می باش .

پژوهش خود کتاب به امانت بهیرن .

 -4کاربران و فراگیران محترم میتوانن جهت امور پاژوهگای مارباوط باه

نایاز

تبصره  : 2غیراز افراد فوق درصورتی که مراجعه کنن ه ا نیاز فور به کتاب
داشت می توان با تکمیل فرم عضویت و ارائه کارت ملی خود از کتااباهاا باه

دانگهاه که در سایت کتابخانه دانگهاه (  )centlib.mui.ac.irموجاود

صورت موقت و در محل کتابخانه استفاده نمای .

است به کتاب ار بیمارستان مراجعه نماین .

ماده  :3استفاده کنندگان منابع :

 -5درصورت تمایل می توانی ایمیل خود را به کتاب ار کتابخانه ب هی تاا

اساتی هیأت علمی ،دانگجویان پزشکی ( فلوشیپهاا ،رزیا ناتاهاا ،ایاناتارناهاا،

لیست کتابها ج ی و زمان برگزار نمایگهاه ها و آخاریا تارایایارات

اکسترنها ،استیجرها)  ،پیراپزشکان ،پرستاران ،پرسنل مرکز ،بیمار ،همراه بیمار،

دستیابی به پایهاهها الکترونیکی پزشکی به شما اطالع داده شود.

مانااباع دیاجایاتاال

محققی و پژوهگهران.

شماره داخلی کتابخانه جهت تماس با کتاب ار 2111

چنانچه در موع مقرر منابع بازگردان ه نگود تا سه مرتبه به فرد مذکور تذکار
داده می شود و سپس فایل امانت فرد در نرم افزار امانت دانگهاه به م تی کاه
کتاب ار تعیی نمای مس ود خواه ش .

ایمیل کتابخانه جهت درخواستها پژوهگی و پیگنهادات شما فراگیران وکاربران گرامی:
hospital.omid@gmail.com

کانال اطالع رسانی کتابخانه بیمارستان حضرت سی الگه اء(ع)
در پیام رسان گپ
https://gap.im/libsshnews

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه
بیمارستان سیدالشهداء(ع)

جستجو در پایهاهها الکترونیکی پزشکی وآماوز

ماده  : 4شرایط تاخیر در امانت کتاب :

بسمه تعالی

شیوه استفاده ازکتابخانه

 -9مخزن ،سال مطالعه و سیستمها کامپیوتر :

 -1مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز ( )Open stockاداره می گردد.

* مخزن کتابخانه و سال مطالعه همه روزه به جز ایام تعطایال از شاناباه تاا

 -2امانت منابع کتابخانه مرکز براساس آئیا نااماه اماانات دانگاهااه و

پنجگنبه از ساعت  7:15صبح الی 14:15بع ازظهر باز می باش .

درموارد نیز آئی نامه داخلی انجام می شود.

* درحال حاضر سایت کتابخانه سه سیستم کامپیوتر جهت مراجعی محترم

 -3اشتراک اینترنت به صورت  VPNمی باش .

می باش که استفاده از ای کامپیوترها تنها با هماهنهی مسئاول کاتااباخااناه

 -4پرسنل جهت گرفت اکانت  VPNبه واح کامپیوتر مراجعه نماین .

امکان پذیراست و فقط جهت جستجو منابع علمی و پژوهگی میابااشا و

 -5عضویت اعضاء توسط کتابخانه بیمارستان صورت می پذیرد که پاس

هرگونه استفاده دیهر از آن ممنوع است.

از عضویت ،شخص می توان از تمام کتابخانههایی که زیر ن ر دانگاهااه

* لطفا پس از استفاده از سیستم کامپیوتردرصورتای کاه فاایالای بار رو

علوم پزشکی اصفهان هستن استفاده نمای م ارک توسط متقاضایاان باه

 Desktopدانلود و یا کپی کرده ای و نیاز به آن نا اریا آنارا حاذف

مسئول کتابخانه بیمارستان داده می شود که شرایط وم ارک در آیی نامه

نمائی .

ها ذکر ش ه.

* به دلیل مح ود بودن سیستم رایانه ا کتابخانه از استفاده به م ت طوالنای

 -6بخش اطالع رسانی کتابخانه بیمارستان:

از سیستم رایانه کتابخانه خوددار نمائی تا دیهر پرسنل نیز بتوانن استافااده

واح اطالع رسانی بیمارستان در بخش کتابخانه قرار دارد و با استفاده از

کنن .

سه رایانه به کاربران سرویس دهی می نمای  .جستجو منابع الکترونیکای

* پرینترکتابخانه فقط جهت پرینت مقاله و پژوهگها علمی می باش .

(کتاب ،ژورنال ،فیلم ،گای الینهاو )...مورد نیاز مراجعی از ایاناتارنات و

* درصورتی که تع اد پرینتها شما زیاد باش از پرینتر استفاده نگود.

بانکها اطالعاتی پزشکی دانگهاه ( که از معتبرتری ناشری بی المللی تهایاه

ش ه) و سرویس دهی کتب الکترونیک از طرین ای واح می بااشا کاه
درصورت نیازجستجو در پایهاهها مهم پازشاکای بصاورت فارد
گروهی در کتابخانه بیمارستان به کاربران آموز

و

داده می شود.

 -7مجموعه کتابخانه شامل کتاب التی  ،کتاب فارسی ،پایاننامه،گزار
طرح تحقیقاتی و فایلها  pdfتع اد از کتابها و  CDمی باش .
 -8رده بن

منابع کتابخانه بیمارستان سی الگه اء(ع):

تمام کتابها با موضوع پزشکی کتابخانهها علوم پازشاکای اصافاهاان
دارا رده بن

 NLMمی باشن و کتابها با موضوع غایار پازشاکای

رده بن

کنهره  LCمی باش که از طرف کتابخانه موی االطبااء

دارا

به کتابها داده ش ه است.

* مراجعی موظف می باشن قبل از ورود به کتابخانه تلف
خامو

هاماراه خاود را

نموده و با کیف و وسایل شخصی وارد مخزن کتابخانه نگون .

با توجه به زیر مجموعه بودن کتابخانه ای مرکز در کتابخانهها

دانگاهااه

علوم پزشکی اصفهان لذا ضم در اختیار قرار دادن آئایا نااماه مانااباع
کتابخانه ها دانگهاه علوم پزشکی اصفهان ،جهت آشاناایای ماراجاعایا
محترم به قوانی و مقررات داخلی امانت کتابخانه تخصصی خون و سرطاان
حضرت سی الگه اء (ع) آئی نامه داخلی امانت ای کتابخانه ت وی و در
اختیار استفاده کنن گان قرار میهیرد.
ماده  :1شرایط امانت منابع کتابخانه :

 .1-1منابع کتابخانه با ارائه کارت شناسایی کارمن

دانگهاه علوم پزشکی

اصفهان و کارت دانگجویی توسط صاحب کارت امانت داده می شود.
تبصره  :تمام افراد که از قبل دارا کارت عضویت کتابخااناه مارکاز
دانگهاه هستن بای کارت خود را به مسئول کتابخانه بیمارستاان تاحاویال
داده و شماره عضویت آنها به ک ملی ترییر یاب  .و اعضاء پارسانال باایا
دارا کارت شناسایی بارک دار باشن .
 .1-2م ت امانت کتاب جهت پزشکان  15روز و سایر اعضاء یک هافاتاه
می باش و درصورت امکان و ع م درخواست امانت دوبار تم ی می شود.
 .1-3کتابهایی که دارا متقاضی زیاد می باش و تاعا اد نساخاههاا

آن

درکتابخانه مح ود است به صورت رزرو درآم ه و ح اکثر باه ما ت 24
ساعت بنا به تگخیص کتاب ار امانت داده می شود.
 .1-4سی د ها به م ت  3روز امانت داده می شود.
 .1-5خروج پایان نامه ها و طرحها تحقیقاتی از کتابخانه ممناوع اسات و
استفاده از ای منابع تنها در جایهاه مربوطه امکان پذیار اسات .در ضاما
امکان زیراکس از ای منابع وجود ن ارد.
 .1-6مراجعی موظفن منابع امانت گرفته ش ه را در تاریخ تعیی

شا ه باه

کتابخانه برگردانن و درصورت نیاز با صالح ی کتاب ارنسبت به تم ی آن
اق ام نماین .
 .1 -7مراجعی موظفن از خط کگی ن زیر نوشته ها و یا حاشیهناویسای در
کتابها امانتی اکی ا خوددار نماین .

