معرفي كتابخاهن و مركز اطالع رساني دادکشنه رپستاری مامایي اقين
كتابخانه در سال  ۱۳۸۸در دانشكده پرستاري مامايي قاين و با  ۲۰۰۰جلد كتاب تأسيس
گرديد .فعاليت كتابخانه دانشكده ،عمدتاً در زمينه تهيه و تأمين آخرين منابع و اطالعات مهم
به صورت تهيه كتب و نشريات و بانكهاي اطالعاتي در رشتههاي آموزشي دانشكده ميباشد.

مخزن كتابخاهن
در مخزن مذكور تعداد  ۶۰۰۰جلد كتاب فارسي و  ۸۰۰جلد كتاب التين موجود است كه در
اختيار مراجعهكنندگان قرار ميگيرد .سيستم بخش امانت كتابخانه ،باز و خدمات به صورت
كامپيوتري ارائه ميگردد.

جامعه استفاده کننده
 دانشجويان دانشكده پرستاري ئ مامايي قاين
 اعضاي هيات علمي و اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي قاين
 كارمندان بيمارستان و شبكه بهداشت و درمان

اترخی اعتبار عضویت
 اعضاي هيات علي مدت اعتبار ندارد
 براي دانشجويان طول دوره دانشجويي
 كارمندان به مدت  ۲سال اعتبار دارد .

تعدا د مدا رک و مدت امانت كتابها
 اعضاي هيئت علمي و مدرسين

 ۱۰مدرک  9۰روز

 كاركنان

 5مدرک  ۱4روز

 دانشجويان

 ۳مدرک  ۱4روز

شرایط امانت :
مدارک مورد امانت بايد راس موعد مقرر برگشت داده شود و در صورت نياز  ،مشروط به اينكه
مدارک مورد نظر در رزرو قرار نگرفته باشد  ،عضو مي تواند مجدد آن را تمديد نمايد .

اتخیر رد استراد هب موقع كتاب
در صورتي كه اعضاي محترم  ،كتاب امانتي خود را ديرتر از موعد مقرر برگشت دهند به ازاي
هر روز تاخير مبلغ  ۱5۰۰ريال اخذ خواهد شد .

من
مفقود یا انقص شدن بع
چنانچه كتاب در دست مخدوش و يا مفقود شود به عضو معين يك ماه فرصت داده مي شود
كه نسخه جديدي از همان منبع را براي كتابخانه تهيه كند و در صورت عدم دسترسي به
آن _ عدم چاپ _ مبلغي به ارزش آن منبع دريافت مي گردد .

کلیه اعضای محترم کتابخانه دانشکده پرستاری قاین می توانند از
سیستم امانت و گردش کتاب و دیگر خدمات کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند بهره مند
گردند .

