
 

 آیین نامه امانت

هذت اعتثار عضَيت در کتاتخاًِ تا پاياى دٍراى تحصيل داًشجَياى  ·

 .است

اهاًت گرفتي کتاب، هشرٍط تِ عضَيت در کتاتخاًِ ٍ دارا توَدى      ·

 . کارت عضَيت است

ّر عضَ فقظ تا کارت عضَيت خَد هجاز تِ اهاًت کتاب اسوت ٍ       ·

استفادُ از کارت ساير اعضاء هَجة هحرٍم شذى فرد  از خوذهوات   

 .کتاتخاًِ خَاّذ شذ

 :تعذاد کتابهایی که هز دانشجو می توانذ به امانت بگیزد

 ًسخِ 3: داًشجَياى هقغع کارشٌاسی ٍ داًشجَياى پسشکی ·

 ًسخِ  7: داًشجَياى تحصيالت تکويلی ·

تاشذ ٍ ّر هذرک اهاًتی يکثوار ٍ     رٍز هی 41هذت اهاًت ّر کتاب  ·

رٍز، تَسظ شخص اهاًت گيرًذُ قاتل توذيوذ اسوت       41تِ هذت 

هشرٍط تر ايٌکِ هذرک هَرد ًظرتَسظ هتقاضی ديگری رزرٍ ًشذُ 

 .تاشذ 

کتاتْايی تا تعذاد ًسخِ هحذٍد ٍ هتقاضی زياد، توٌوا   :  تثصرُ***    

 . تِ صالحذيذ کتاتخاًِ توذيذ اهاًت ًخَاٌّذ شذ

توَاًوذ،      در صَرت در اهاًت تَدى کتاب هَرد ًياز، هتقاضی هی ·

 .کتاب هَردًظر را رزرٍ  ًوايذ

تاخير در توذيذ ٍ يا عَدت کتاب تاعث جريوِ شوذُ ٍ فورد          ·

 066اهاًت گيرًذُ تِ ازای ّر رٍز تاخير ترای ّر کتاب هثلو     

 .ريال جريوِ خَاّذ شذ

رٍز ترای ّرکتاب هٌجر تِ تستِ شذى فايول   06تاخير تيش از  ·

 .تِ ّواى هذت خَاّذ شذ

حساب تا اعضايی کِ ّرگًَوِ توذّوی توِ           کتاتخاًِ از تسَيِ  ·

 کتاتخاًِ دارًذ، خَدداری خَاّذ ًوَد

گيرًذُ کتاب را گن ٍ يا خسارتوی توِ  ى ٍارد          چٌاًچِ اهاًت ·

جثراى خسارت ٍاردُ ٍ يا جايگسيٌی تورعوْوذُ اهواًوت          ًوايذ،

 .گيرًذُ خَاّذ تَد

 :شود منابعی که امانت داده نمی

ٍ يوا حور           R     ،Refکِ تا عالهت التيي) کتاتْای هرجع  ·

   (هشخص شذُ است مفارسی 

 ًشريات ادٍاری  ·

 . ّای تحصيلی ًاهِ پاياى ·

راهنمای عضویت در کتابخانه 

 دانشکذه پزشکی و دنذانپزشکی

 

ضوي عرض خيرهقذم تِ داًشجَياى جذيذالَرٍد ٍ توثوريو     

 غاز سال تحصيلی جذيذ، سالی سرشار از هَفقيت را تورای      

 . شوا داًشجَياى عسيس  رزٍهٌذين

 کتاتخاًِ داًشکذُ ٍ دًذاًپسشکی داًشگاُ علَم پسشکی تَشْر

  

 

 

 

 :سایت کتابخانه دانشکذه پزشکی آدرس الکتزونیکی وب
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، ٍاحذ کتاتخواًوِ هوَرد      بارگذاری عکس اسکن شذه پس از 

ارسال درخواستت  درخَاست خَد را اًتخاب ٍ تر رٍی  گسيٌِ 

 .کلي  کٌيذ

ِ   جْت دسترسی تِ  خريي اخثار، اعالعيِ***   ّوا ٍ       ّا،  ييي ًواهو

ّای اعالعاتی،  هقررات کتاتخاًِ، راٌّواّای  هَزشی استفادُ از پايگاُ

راٌّواّای عضَيت ٍ جستجَ در پَرتال کتاتخاًِ ٍ دسوتورسوی توِ       

پايگاّْای اعالعاتی التيي ٍ فارسی ترای جستجَی هقاالت ٍ هٌواتوع   

هعتثر علوی هی تَاًيذ تِ ٍب سايت کتاتخاًِ داًشکذُ پسشوکوی توِ      

هوراجوعوِ       http://medlib.bpums.ac.ir:  درس الکترًٍيکی

   .ًواييذ

در ايي هرحلِ شوا فقظ در پَرتال کتاتخاًِ عضَ شذُ ايذ، ترای             

خَد کِ در   رمز عبور     ٍنام کاربزی   عضَيت در کتاتخاًِ تايذ تا      

ِ     ٌّگام ثثت اعالعات خَد تعييي کردُ       ورود  ايذ، از عريق گسيٌ

 .در صفحِ اٍل پَرتال کتاتخاًِ ٍارد صفحِ کارتری خَد شَيذ

پس از ٍارد شذى تِ صفحِ کارتری خَد  تر گسيٌِ درخَاست               

 .عضَيت کلي  کٌيذ

 

داًشجَياى عسيس جْت عضَيت در کتاتخاًِ داًشکذُ پسشکی از             

  ir.ac.bpums.medlib://http:  عريق  درس الکترًٍيکی    

 . ٍارد  صفحِ کتاتخاًِ شَيذ

ثبت نام عضو   ٍ اًتخاب گسيٌِ      ثبت نام تا ٍارد شذى تِ قسوت       

، اعالعات خَد را تغَر کاهل در فرم عضَيت ٍارد کردُ ٍ             حقیقی

 .تاييذ کٌيذ
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