
 آيين نامه خدمات كتابخانه

  كاربران كتابخانه: 

اند كليه دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم كه عضو كتابخانه شده 
  مي توانند از خدمات كتابخانه بهره گيري نمايند.

  منابع كتابخانه: 
هاي تحقيقاتي،سي  ها، طرح نامه چاپي و الكترونيكي،پايانشامل كتب فارسي و التين چاپي و الكترونيكي،مجالت 

  باشد. هاي اطالعاتي مشترك دانشگاه مي هاي آموزشي و پايگاهدي و فيلم 

  
  خدمات امانت مدارك: 

 كرد؛  استفاده  توان  نمي  ديگري شخص پروفايل از گرفتن   امانت هنگام  
 اب مورد نظر يك هفته ديگر قابل تمديد مي  كت  نبودن رزرو  صورت در  و باشد  مي  روز 7  كتاب  امانت مدت

  باشد؛ 
 يابد؛ كاهش  كتابخانه تشخيص  به , مراجعين نياز  به توجه با  تواند  مي درسي  موارد   امانت مدت  
  نداشتن صورت  در  كتب  يك, باشد  داشته  همراه  را خود  كتاب نيست الزم  عضو, امانت جهت تمديد  براي  

  باشد؛ مي  تمديد  قابل  نوبت دو   متقاضي
  بار  هفته 2  مدت اول  بار نشوند  داده  تحويل   كتابخانه  به مقرر  تاريخ در  شده  داده امانت كتابهاي كه   صورتي در  

  شد؛ خواهد   محروم  كتاب  دريافت  از گيرنده امانت ترم   يك  مدت به  سوم بار و  ماه يك مدت به  دوم 
   در صورت گم شدن منابع كتاب و يا وارد كردن خسارت به منابع كتابخانه و يا تاخير در برگشت كتب اعضاء

  ملزم به جريمه تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشند؛
  كتابخانه  از  منابع  ساير و  مجالت ,  كتب  مجوز  بدون  خروج زمينه  در  تخلف  گونه   هر مشاهده صورت  در   ,

  خاطي معلق و به كميته انضباطي دانشگاه اعالم و پيگيري خواهد شد؛ افراد  يا فرد عضويت
 مجموعه CD توانند   مي نياز صورت  در  دانشجويان باشد  مي  موجود   كتابخانه  محل  در  ها CD  از را  نياز مورد  

  نمايند؛ دريافت امانت ميز  طريق
 نمايد؛ واگذار ديگران  به  را  شده گرفته  امانت كتاب  نيست مجاز  گيرنده امانت  
 باشد؛  مي ظهر از بعد  14:30 تا  صبح 7:30  از كتابخانه  كار ساعات  
 داده   امانت وجه   هيچ به و  هستند  استفاده  قابل  كتابخانه  سالن در  تنها مرجع  كتب  و  التين و  فارسي  مجالت  

  .شوند  نمي



  :رساني اطالع بخش و خدمات مرجع
هاي علمي و يافتن اطالعات تازه در مورد  سسبه كمك و راهنمايي به مراجعان به خصوص در مورد تج

  شود.هاي مختلف، خدمات مرجع اطالق مي موضوع 
هاي تابعه خدمات مرجع به صورت مشاوره و راهنمايي كاربران در جستجوي اطالعات علمي  در كتابخانه 

تابدار بپرس، ارائه  پژوهشي، ارائه راهنمايي در خصوص استفاده از پايگاه اطالعاتي، ارائه خدمات به صورت از ك 
ارائه   )071- 54340405) و تلفن (mnurselib.jums@gmail.coخدمات از طريق پست الكترونيك ( 

  شود.مي 

  تحويل پايان نامه:

) پايان نامه خود را قبل از  PDF,WORDدانشجوي تحصيالت تكميلي موظفند نسخه چاپي و الكترونيكي (
  تسويه حساب به كتابخانه دانشكده پرستاري تحويل دهند.

 


