
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه : 

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

متر مربع در  550پزشکی تهران با مساحت تقریبی 

ضلع شمال شرقی دانشکده واقع شده است که در 

تاسیس شد و در سال  1342اردیبهشت ماه سال 

با مدارس عالی پرستاری رازی ، شریعتی،  1365

 1370از سال  گردید. .آذرمیدخت ، آزادگان ادغام 

سیستم دستیابی به منابع به صورت باز اداره شده و 

رده بندی  NLMطبقه بندی کتابها نیز بر اساس 

کتابخانه  کنگره آمریکا انجام   LCپزشکی آمریکا و

 میشود.

در حال حاضر کتابخانه مجهز به سیستم جامع نرم 

افزار تحت وب آذر سا می باشد که دانشجویان 

د جهت سرچ منابع کتابخانه به آدرس  میتوانن

http://lib.tums.ac.ir .مراجعه نمایند 

 

 اهداف و وظایف:

 آن متخصه  کتابهداران و دانشهکده کتابخانهه

 بها را خهود وظهای  و هدفها تا تالشند در پیوسته

 هماهنه  و منطبه  رسهالت دانشهگاه و ههدفها

 اساس موارد ذیل را مد نظر دارد:  این بر سازند.

 دانشکده پژوهشی های برنامه از پشتیبانی  

 اشاعه و سازماندهی ، سازی مجموعه 

 فعالیتهای و اهداف راستای در اطالعات

 دانشکده 

  بکارگیری روشهای علمی نوین کتابداری و

ارتقاء خدمات  درجهتاطالع رسانی پزشکی 

 کتابخانه 

 

 

  امکان دسترسی سریع و راحت به فراهم ساختن

منابع اطالعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، 

دانشجویان و کارکنان دانشکده به منظور 

پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی کنونی 

 و آینده دانشکده

  گردآوری تازه ترین نیازهای اطالعاتی جامعه

 استفاده کنند ه و سفارش آنها 

 لیه کاربران در آموزش مداوم کتابداران و ک

 سطوح مختل 

 کتابخانه جامعه استفاده کننده از خدمات

 سیح  التدر نیو مدرس یعلم ئتهی اعضاء 

 دانشکده در سطوح مختل   انیدانشجو

 ارشد و دکترا  ی، کارشناس یکارشناس

 کارکنان دانشکده یتمام 

  تیعضو طیشرا

 نیارائه آخربا و کارکنان دانشکده،   یعلم ئتیه اعضاء

 فرم لیو تکم 3×4قطعه عکس  2و ینیحکم کارگز

  تیعضو

( ی)کتب ینامه رسم یارائه معرفبا   س،یح  التدر نیمدرس

 3×4قطعه عکس  2دانشکده و  یاز گروه آموزش

و   ییارائه دو قطعه عکس، کارت دانشجوبا   ان،یدانشجو

 تیفرم عضو لیتکم

 منابعی که امانت داده نمی شوند

 ( کتابهای مرجعReference ) 

  کتب فارسی و التین 1نسخه 

 مجالت جاری  

 ایان نامه های تحصیلیپ 

 
 

 تعداد کتاب و مدت زمان امانت کتب :

تعداد کتاب  اعضاء

 جهت امانت

مدت 

 امانت

 دانشجویان کارشناسی 

دانشجویان کارشناسی 

 ارشد

 دانشجویان دکترا

 اعضاء هیات علمی

 کارکنان
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6 

6 

6 
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 روز 7

 روز15

 روز15

 روز15

 روز7

 

ضوابط مربوط به مفقود شدن یا آسيب رساندن به منابع 

 یامان

 ایکه منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش و  یصورت در

 رندهیو ناق  شود امانت گ دهیاز آن بر یریصفحات و تصاو

و به  هیآن را ته شیرایو نیآخر ایکتاب  نیموظ  است ع

منبع مفقود شده  هیو چنانچه ته دینما لیکتابخانه تحو

 رملزم به پرداخت دو براب رندهینباشد امانت گ ریامکان پذ

مسئول کتابخانه نسبت  یبا هماهنگ ایکتاب بوده  و  متیق

معادل همان منبع را دارد  یبه تهیه منبع دیگر که ارزش

 اقدام نماید.

 ضوابط مربوط به تاخير در بازگشت کتاب

در صورت عدم برگشت کتاب در  اعضاء کتابخانه یتمام

ازاء هر روز  به الیر 1000موعد مقرر، موظ  به پرداخت 

روزکتاب  20مدت باشند وچنانچه ظرف  یم ریتاخ

ماه  کیشخ  به مدت  تیبازگرداتنده نشود، کارت عضو

 ،شود و تا زمان پرداخت جریمه دیر کرد یمسدود م

 .خواهد ماند یهمچنان به حالت تعلی  باق عضویت آن
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 تسویه حساب 

بایست در پایان فعالیت  یاعضاء کتابخانه م یتمام

به را به امانت گرفته شده  یخود همه منابع علم

کتابخانه تحویل دهند و تسویه حساب نهایی دریافت 

 کیموظفند  یلیتکم التیکنند. دانشجویان تحص

 wordشده به همراه فایل  ینامه صحاف انینسخه پا

 دهند. لیپایان نامه خود را به کتابخانه تحو PDF و

 جموعه:م

 : بخش امانت 

بخش امانت کتابخانه یکی از فعال ترین بخش های 

کتابخانه به شمار می آید . مهمترین وظیفه این بخش  

امانت دادن کتاب های غیر مرجع است کتابهای این 

مجزا ) کتابهای فارسی و التین ( بخش در دو قسمت 

 جوابگوی نیازهای دانشجویان در مقاطع تحصیلی

، اساتید و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا 

  پژوهشگران می باشد.

 
 

 : بخش فرهنگی 

شامل کتابهایی با موضوعات کتابخانه  بخش فرهنگی

نیاز های غیر  پاسخگویمذهبی، شعر، رمان و ... 

 ، کارکنان و اساتید می باشد. درسی دانشجویان

 

 

  پایان نامه هابخش : 

این بخش شامل پایان نامه های مقاطع کارشناسی 

ارشد و دکترای  پرستاری  و مامایی و بهداشت 

 باشد.یمبه تفکیک الملل  نیب انیو دانشجوباروری 

 : سالن مطالعه خواهران 

طبقه اول سمت راست درب ورودی کتابخانه 

 نفر دانشجو  40با گنجایش 

 : سالن مطالعه برادران 

طبقه اول سمت راست درب ورودی سالن 

الن های مطالعه مجهز به س، نفر  30امانت با گنجایش 

اینترنت بی سیم و میزهای دو نفره و تک نفره جهت 

 مطالعه است .

 
 

 :امانت دهی وسایل شخصی مراجعين 

دارای کمد سمت چپ درب ورودی کتابخانه 

 امانت برای وسایل مراجعین می باشد

 ساعات کار کتابخانه : 

 7:30 -17شنبه الی چهارشنبه :  

   7:30-12پنج شنبه ها : 
 تماس با ما:

 61054565بخش امانت : 

 61054591بخش نشریات و پایان نامه : 

Email: fnmlibrary@tums.ac.ir 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 
 تهرانو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشكی 

 دانشكده پرستاري و ماماییکتابخانه 

 

 

 

 
 1397 وریشهر

  يه و تنظيم: مهناز محمدي، محيوبه روضههت
 


