
 

 (دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی )راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه 

 

 ؟چه کسانی میتوانند از کتابخانه استفاده کنند

زار نرم اف هاي مجهز به  به شرط عضويت در يکي از كتابخانه علوم پزشکي شیراز دانشجويان و كاركنان دانشگاه كادر آموزشي،

 .نمايند استفاده دانشگاه هاي كتابخانهچاپي  منابع از  توانند مي  اي كتابخانه

كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشکده و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه 

  درآيند .

بوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مر

  كتابخانه درآيند.

 مدت و نمايند استفاده كتابخانه امکانات از توانند مي  موقت دانشجويي كارت ارائه صورت در دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها 

 .  شد خواهد فعال آنها كارت اعتبار مدت برابر آنها عضويت

 

 وزشيآم معاونت از معتبر نامه معرفي ارائه  دانشجويان ساير دانشگاهها در صورت صالحديد سرپرست كتابخانه ، با  كادر آموزشي و      

  در محل استفاده نمايند . كتابخانه همان امکانات از توانند مي عضويت حق پرداخت و مربوطه دانشگاه

داروسازان و ... ( در صورت ارائه كارت شناسايي معتبر و پرداخت  فارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکي ) پزشکان ، دندانپزشکان ،

 حق عضويت مي توانند از امکانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .

 

  ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاههاي آزاد و غیر انتفاعي ممنوع مي باشد.

 

 ائهار تمامي كاركنان دانشگاه اعم از رسمي،پیماني، طرحي، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضويت، 

 ياد راداف عضويت مدت. درآيند مربوطه واحد كتابخانه عضويت به توانند مي معتبر نامه معرفي و عکس قطعه يک كارگزيني، حکم

  مي شود كه با ارائه آخرين حکم كارگزيني مجددا به مدت يکسال قابل تمديد است.  ینتعی يکسال عضويت تاريخ از شده

 
 
 

  چه کسانی میتوانند عضو شوند؟عضو شد؟ چگونه میتوان در نرم افزار کتابخانه 

پس از ثبت در سیستم سما به صورت خودكار وارد نرم افزار كوها میشود  دانشگاه علوم پزشکي شیراز اطالعات دانشجويان جديدالورود

انشکده انشجوي دو اين افراد میتوانند از امکانات كتابخانه ها استفاده كنند. افراد ديگر در صورتي كه عضو هیات علمي، كارمند و يا د

 نرم افزار اقدام به عضويت "درخواست عضويت"از  قسمت  نباشد میتوانند موجود باشند و اطالعات عضويت آنها در نرم افزارمديريت 

ه مراجعه به كتابخان و حکم خود كتابخانه كنند و سپس جهت تايید عضويت خود با در دست داشتن كارت دانشجويي يا پرسنليدر 

  نمايند. 

 



 جستجو کرد؟ کتابخانه چطور میتوان در نرم افزار

هاي دانشگاه علوم پزشکي شیراز نیاز به حضور دركتابخانه نیست و دسترسي از راه دور به فهرست براي استفاده از نرم افزار كتابخانه 

دانشگاه براي همه فرآهم میباشد. آدرس نرم افزار كتابخانه  منابع موجود در كتابخانه هاي زيرمجموعه

(http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-main.pl میباشد. همچنین لینک ورود ) به نرم افزار، در صفحه كتابخانه

 است.  شدهامور كتابخانه ها قرار داده نیز در سايت راهنماي استفاده از نرم افزار كتابخانه الکترونیک دانشگاه، گذاشته شده است. 

  ؟چه منابعی در کتابخانه موجود است

 چاپي و الکترونیک فارسي و التین و پايان نامه هايكتابهاي چاپي و الکترونیک فارسي و التین، نشريات منابع موجود در كتابخانه 

ا همیتوانید از نرم افزار كتابخانه استفاده كنید و جهت  بهره برداري از آن آنها میباشد كه براي مشاهده فهرست عناويندانشجويان 

)شامل منابع متنوع علمي از جمله كتب و مجالت بین المللي  بانکهاي اطالعاتي علميهمچنین مراجعه فرمايید. بايد به كتابخانه 

دانشگاه با آدرس  توسط وزارت بهداشت خريداري شده و لینک به آنها در كتابخانه الکترونیک (الکترونیک

(http://dlibrary.sums.ac.ir/)  گذاشته شده است كه افراد زيرمجموعه دانشگاه باvpn  دانشگاه میتوانند از اين مجموعه نیز

 استفاده كنند. 

 

 ؟ارائه میشودها چه خدماتی در کتابخانه 

برگزاري كارگاههاي اصول  ؛ خدمات مرجع و مشاوره؛خدمات تحويل مدرک )مقاله( ؛ دريافت سفارش خريد كتاب؛امانت كتب چاپي

جستجوي علمي، آشنايي با بانکهاي اطالعاتي علمي، نرم افزارهاي مديريت منابع، ...؛ تهیه راهنماهاي آموزشي مرتبط ؛ برگزاري 

 خدمات علم سنجيتورهاي آشنايي با منابع كتابخانه؛ 

جموعه در آرامش از مد تا كادر آموزشي و دانشجويان عزيز بتوانند الن مطالعه و مركز اينترنت میباشداراي فضاي سهمچنین كتابخانه 

 چاپي و الکترونیک كتابخانه استفاده كنند. 

باز میباشد و در صورت مراجعه به كتابخانه میتوانید عالوه بر استفاده از نرم افزار كتابخانه به صورت قفسه  بازيابي منابع چاپي سیستم

 موجود را مشاهده و ارزيابي نمايید.  كتابخانه، مستقیما منابع چاپي

 در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو مي باشد .در صورت امانت منابع،  

 

( http://dlibrary.sums.ac.ir/rules.htmlو منابع قابل امانت براي اعضا نیز در آيین نامه كتابخانه ها ) مدت امانت، تعداد 

چنانچه امانت شد.  خواهد محروم كتابخانه در عضويت گیرنده از امانت گذاشته شده است. در صورت رعايت نکردن قوانین امانت، 

 جبران خسارت طبق آيین نامه كتابخانه ها میباشد.  گیرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به

  

با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير  خودرت عضويت در كتابخانه واحد در صو زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکي شیراز افراد      

 دانشگاه استفاده نمايند : زيرمجموعه كتابخانه هاي

د تدا موظف به تهیه منابع از واحد خوالف ( اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در اب

 مي باشد .

   ب(كتابخانه هیچگونه تعهدي نسبت به ارائه فضاي مطالعه و ساير امکانات به اعضا ساير كتابخانه ها ندارد . 


