ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ








در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد را در ﻗﻔﺴﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺮاردﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻒ وارد ﻣﺨﺰن و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﻮﯾﺪ .
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻤﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاردادن ﮐﯿﻒ ﺧﻮد ﮐﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده و ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻤﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻤﺪ را
دراﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺮزار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﺮم اﻓﺰار وارد ﻣﺨﺰن ﺷﺪه و آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.









ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺎن ﻗﻔﺴﻪ اي ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را از آن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻗﺮارد دﻫﯿﺪ و از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺧﻮدداري
ﮐﻨﯿﺪ .
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺮوزه اﻣﺎﻧﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد) دﯾﮑﺸﻨﺮي –
اﻃﻠﺲ ﻫﺎ و.(........
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ  10روزه اﻣﺎﻧﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ دو ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5ﮐﺘﺎب و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا 7
ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  2ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ در
ﻫﻤﺎن روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
راﻫﻨﻤﺎي رده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ روي ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ اﻟﺼﺎق ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮت اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺰ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرت ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺿﺮوري ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب را در
ﻓﺮم ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﺟﻬﺖ اﻗﺪام
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ .

 زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺘﺎﺑﺪار دﻫﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﻣﺎﻧﺖ دادن ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺬور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .
 در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه آوردن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ  2ﺑﺎر
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮐﺘﺎب را ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ
)37925204ﯾﺎ  (37925205ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬرد و ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد  3ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺮم ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرت دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﮐﺘﺎب
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،اﻣﺎﻧﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .

 ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج
ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ .
 از ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن
وﺳﺎﯾﻞ ،ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .
 ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﯿﻒ ﺧﻮد را در ﻗﻔﺴﻪ ،ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  7/30اﻟﯽ  18ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺨﺰن از ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و از
ﻗﺮاردادن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.

 در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﺮم اﻓﺰار ،از ﮐﺘﺎﺑﺪار
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
را ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
 ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﯿﺰ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﯾﺪ و رزرو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﻫﻨﻤﺎي آن در ﻣﯿﺰ
اﻣﺎﻧﺖ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 از ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺤﺚ و ﺻﺤﺒﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪا ﺧﻮدداري
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

