
1 
 

 ی تابعههاکتابخانه مرکزی و کتابخانه کنندگان ازو حقوق استفاده شور اخالقینم

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

فرهنگ و در سایه و  هااین رهنمون باشد تا با استفاده ازهای دانشگاه میای از اصول اخالقی برای کتابخانهسند حاضر مجموعه

ی کلی اخالق ها. گزارهارتقا بخشد ی دانشگاههارا در شبکه کتابخانه کتابداری ای، استانداردهای حرفهارزشهای غنی اسالمی

اسالمی و فرهنگ ئونات باشد که بر اساس آیین و شمیبرگرفته از منشور اخالقی ایفال ) فدراسیون بین المللی انجمن کتابداری( 

بند تنظیم شده است که به شرح ذیل  پنجکتابخانه در و حقوق مراجعین منشور اخالقی  .ملی بازنگری و تدوین گردیده است

 باشد.می

 

 دسترسی به اطالعات .1

ابع و متون دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به من ،اعضای محترم هیات علمی تامین دسترسی ،هدف اصلی از تشکیل کتابخانه

غنی سازی فرهنگی و  ،سپری نمودن اوقات فراغت ،آموزش و پژوهش ،دانش شخصی روز آمد و مرتبط به منظور ارتقاءعلمی 

      .باشدمیغیره 

 مسئولیت در برابر فرد و جامعه .2

ه خدمات را به کتابخان، برای استفاده از خدمات کتابخانه و پرهیز از هرگونه تبعیض کاربران مجموعه دانشگاهیب غبه منظور تر

 غیره سابقه سیاسی و ،ژاد و مذهبدرآمد ن ،توانایی جسمی و روانی ،جنس ،سن ،بدون در نظر گرفتن موقعیت صورت منصفانه

 ،شناسایی ارتقای مهارتهای خواندن و سواد اطالعاتی شامل تواناییخدماتی مناسب جهت  .دنمایمیبه تمام کاربران دانشگاه عرضه 

سرقت ادبی و  ،اخالقی از اطالعاتی استفاده غیرهابازیابی اطالعات به کاربران ارائه و با اتخاذ راهکارهای مناسب راه ،جستجو

  گردد.کنترل میدیگر اشکال سوء استفاده از اطالعات 

 محرمانه بودن و شفافیت  ،حریم خصوصی .3

  .شودمیحفاظت  ،حریم خصوصی کاربران احترام گذاشته و از اطالعات شخصی افراد که در اختیار مجموعه استبه 

 

 دسترسی آزاد و مالکیت معنوی .4

 نمایندمیی کاربران فراهم برا ایدر هرشکل و رسانه مرتبط را کتابداران و کارکنان کتابخانه در عین اینکه دسترسی به اطالعات

و این انتظار از مراجعین نیز  نمایندمیاز حق کپی رایت حمایت  .(.نویسنده، ناشر ودر زنجیره بزرگ نشر ) ایبه عنوان حلقه

 رود.می

  ایی حرفههاصداقت و مهارت ،بی طرفی .5

از دخالت دسترسی به منابع و خدمات رسانی بی طرف هستند  ،مجموعه سازی رابطه بادر کتابداران و سایر کارکنان کتابخانه 

  .باشندمینمایند و مخالف هرگونه سوگیری در این زمینه میپرهیز منافع خصوصی و باورهای شخصی  ،اعتقادات و نظر شخصی
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یک کتابخانه مرکز و  کتابخانه بیمارستانی 11و ایکتابخانه دانشکده 8ی دانشگاه علوم پزشکی ایران شامل هامجموعه کتابخانه

  باشد.می کتابخانه مرکزیو  تحقیقاتی

 

 گردد:میی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه هادر مجموعه کتابخانه **که به صورت متمرکز خدماتی

 کند.    میای جهت دریافت خدمات فوق کفایت *منظور از خدمات متمرکز مراجعه حضوری تنها به یکی از واحدهای کتابخانه* 

 عضویت متمرکز .1

 امانت متمرکز .2

         تسویه حساب متمرکز .3

 

 گردند:میی دانشگاه علوم پزشکی ایران از خدمات زیر بهره مند هاتمامی اعضای کتابخانهاصول سند فوق  طبق

 جهت فراهم آوری کاربران نیاز سنجی منابع چاپی و الکترونیکی  .1

و  )فارسی و انگلیسی(، نشریات )فارسی و انگلیسی( کتب منابع چاپی مورد نیازشامل مجموعه غنی از یفراهم آور .2

 و... هاپایان نامه

 ایابع الکترونیک، چند رسانهی اطالعاتی، منهامنابع غیرچاپی شامل پایگاه مجموعه غنی از یفراهم آور .3

 فهرست نویسی کتابها و نمایه سازی منابع غیر کتابی جهت بهینه سازی جستجو و بازیابی منابع .4

 کاربران جهت عضویت و استفاده از امکانات کتابخانه تمامیراهنمایی  .5

 راهنمایی و مشاوره محققین جهت نگارش مقاالت با حفظ حقوق نویسندگان .6

ی اطالعاتی به منـظور جسـتجو در هاپشتیبانی کاربران در به کارگیری فناوری و و بازیابی اطالعاتراهنمایی جستجو  .7

 منـابع و اطالع رسانی در مورد دسترسی به انواع منابع دیجیتال

 و تجهیزات مورد نیاز ایتسهیل دسترسی به اطالعات با نرم افزارهای کتابخانه .8

ی آموزشی( از طریق پورتال های الکترونیک و فیلمهاو کتاب هادیجیتال پایان نامه)فایل  دسترسی به منابع الکترونیک .9

  24/7به صورت 

 )پرسش از کتابدار( ارائه خدمات مرجع مجازی .10

 ارائه منابع صوتی و تصویری به کاربران .11

مک جستجو به عنوان ابزارهای ک )اصطالحنامه پزشکی کتابخانه ملی (Mesh,Asfaی مختلف هاوجود اصطالحنامه .12

 ی تخصصی کتابدارانهابرای کاربران و انجام فعالیت

 تأمین فضای مطالعه برابر برای آقایان و بانوان .13

)رمان، داستان، فلسفی، روانشناسی و..( در کنار کتابخانه تخصصی علوم پایه و پزشکی  ی عمومیهافراهم آوری کتاب .14

 نگیجهت ترغیب کاربران به مطالعه تحت عنوان کتابخانه فره

و ارائه محتوای کارگاه از طریق سامانه  جهت توانمندسازی اعضا ایاخالقی و حرفه ی آموزشیهابرگزاری انواع کارگاه .15

 های آموزشی کارگاههاکارگاه

ی توانمندسازی دانشجویان، دستیاران و اعضای هیأت علمی با راهنمایی و آموزش استفاده از هاتوسعه و ارتقای برنامه .16

 ی اطالعاتی در یافتن منابع مورد نیاز کاربرانها، پورتال و پایگاهایی کتابخانههاافزارنرم 

 VPNهماهنگی و پاسخگویی کابران جهت استفاده از خدمات  .17
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ارائه خدمات اختصاصی جستجو و بازیابی منابع و تحویل مدرک برای اعضا ) شامل بازیابی و جستجوی مقاالت هیات  .18

و مشاوره انتخاب مجله مناسب( و ارسال منابع های علم سنجی ، استخراج شاخصEbook ت وعلمی و دانلود مقاال

 (ی اجتماعیهاایمیل و شبکه (DVDوCD,USBی مختلف اطالعاتی)هامحمل اطالعات از طریق

 دیجیتال منابع انواع به دسترسی مورد در رسانی اطالع و بررسی .19

 VPN طریق از دسترسی و اطالعاتی هایبانک در جستجو آموزشی راهنماهای تهیه .20

 ی آموزشی و ارائه از طریق پورتال کتابخانه مرکزیهاو پادکست هاتهیه فیلم .21

 : (www.Research.ac.irقابل دسترس از طریق ) ی زیرهاارائه خدمات علم سنجی و انتشارات در قالب سامانه .22

 
 کشور پزشکی علوم یهادانشگاه سنجی علم سامانه 

 علمی هیات اعضای سنجی علم سامانه  

 مداد دانشگاه انتشارات مدیریت سامانه() 

 دانشگاه نشریات امانهس  

 دانشگاه مقاالت تشویق سامانه 

 نامعتبر و جعلی مجالت سامانه 

 

 ی تابعه:هاخدمات ویژه کتابخانه

 در دانشکده بهداشت کلینیک اطالعات و بوک کالب 

  ایی دانشکدههاکتابخانهتمامی ارائه خدمات علم سنجی در 

 و کتابخانه مرکزیی آموزشی و اطالع رسانی در کتابخانه بیمارستان حضرت فاطمه )س(هاایجاد کانال ، 

 

 :و واحدهای تابعه تعداد منابع چاپی موجود در کتابخانه مرکزی

 ها(عنوان در کل کتابخانه 48177در مرکزی ) عنوان 15000کتاب فارسی: بیش از

 ها(در کل کتابخانه 55450در مرکزی ) هزار عنوان 23کتاب التین: بیش از 

 مرکزی  هزار عنوان 24پایان نامه: بیش از 

 هزار عنوان 14منابع دیداری شنیداری: بیش از 

 عنوان 537مجله فارسی: 

 عنوان 3000بیش از مجله التین: 

 عنوان مجله غیر علمی پژوهشی 5عنوان مجله انگلیسی و  7عنوان مجله فارسی،  6شده توسط دانشگاه:  مجالت منتشر

 

 تجهیزات و امکانات موجود در کتابخانه مرکزی:

 ی تخصصی جهت برگزاری کارگاههاسالن 

 سالن سمعی و بصری 

 سالن آمفی تئاتر 

 سالن برگزاری جلسات 

  منابعشش دستگاه امانت و بازگشت خودکار (Self Check) 

 سیستم امنیتی سه بعدی(RFID) 

 ی مدار بستههادوربین 

http://usid.research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/
http://books.research.ac.ir/
http://ris.iums.ac.ir/
http://paper.iums.ac.ir/Pages/View/Default.aspx
http://blacklist.research.ac.ir/
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 ی کامپیوتری هاسیستمAll in one  ی مورد نیاز و شبکه هامجهز به نرم افزارWi Fi 

  تجهیز تمامی طبقات به سیستمWi Fi 

 و البی به میز مطالعه و صندلی و مبلمان  هاتجهیز سالن 

 تجهیز طبقات به آبسردکن 

 د اتاق جلسات گروهی برای کاربران وجو 

 

 ساعت کاری :

 کتابخانه مرکزی:
 

 نام بخش روز کاری ساعت کاری

 ایام )بجز چهارشنبه تا شنبه از 15:3۰ الی ۸ ساعت از

 (رسمی تعطیل

 کتابخانه یهابخش تمام

 ایام )بجز چهارشنبه تا شنبه از 1۷:45 الی ۸ ساعت از

 (رسمی تعطیل

 و نامه پایان کتاب، تاالر بخش

 )اول )طبقه نشریات

 ایام )بجز هفته روزهای تمام 22 الی ۸ ساعت از

 (رسمی تعطیل

 )طبقه برادران مطالعه سالن

 (دوم

 ایام )بجز هفته روزهای تمام 22 الی ۸ ساعت از

 (رسمی تعطیل

 خواهران)طبقه مطالعه سالن

 (ششم

 ایام )بجز هفته روزهای تمام 22 الی ۸ ساعت از

 (رسمی تعطیل

 )طبقه تکمیلی تحصیالت سالن

 )پنجم

 

 14الی  8شنبه  5: شنبه تا ی بیمارستانیهاکتابخانه 

 باشند.ساعته می 24های جنرال مانند حضرت رسول و فیروزگر دارای سالن مطالعه بیمارستان  

 

 16الی  8شنبه تا چهارشنبه  :ایی دانشکدههاکتابخانه

 

 موارد اخالقی

 و حفظ لذا است پژوهش و آموزش زمینه در دانشگاه بزرگ سرمایه ایران، پزشکی علوم دانشگاه اسناد مرکز و مرکزی کتابخانه

 عنوان به ذیل مفاد. باشدمی آن از برداران بهره و کنندگان مراجعه یکایک تکلیف و وظیفه آن تجهیزات و منابع از نگهداری

 شده محسوب تخلف آن از تخطی و گرددمی تلقی مرکزی کتابخانه مجموعه از استفاده قوانین و کنندگان مراجعه اخالقی منشور

 .دارند را متخلفین با برخورد حق دانشگاه حراست و کتابخانه ریاست فناوری، و تحقیقات معاونت محترم مسئولین و

 است الزامی کتابخانه هایسالن کلیه و کتابخانه محیط در سکوت رعایت .1
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 فضای از باید امر این برای و است ممنوع اکیداً دیجیتال هایسالن و مطالعه فضاهای داخل در آشامیدن و خوردن .2

 شود استفاده شده داده تخصیص

 است ممنوع اکیداً  کتابخانه محوطه و ساختمان داخل در دخانیات استعمال .3

 است ممنوع اکیداً مرجع و مطالعه هایسالن در همراه تلفن از استفاده .4

 است الزامی مطالعه تاالرهای و کتابخانه محیط در اسالمی شئونات حفظ و اسالمی پوشش کامل رعایت .5

 را موارد این با برخورد حق سالن مسئولین و باشدنمی پذیر امکان نحو هر به کتابخانه هایسالن صندلی رزرو امکان .6

 دارند

 قانونی غیر منابع به آسیب و منابع در گذاری عالمت و کشی خط نوع هر کتابخانه، منابع و هاکتاب به رساندن آسیب .7

 شد خواهد برخورد آنها با کتابخانه قوانین مطابق و است اخالقی غیر و

 اخالقی غیر و مجاز غیر استفاده و هاسیستم به افزاری سخت و افزار نرم هایآسیب ای،رایانه هایسیستم در اختالل .8

 شودمی محسوب تخلف آنها از

 اسکن، شامل  مختلف اشکال به دیگران کارت از استفاده و بوده مجاز کارت صاحب برای فقط عضویت ازکارت استفاده .9

 است ممنوع زیراکس یا کپی

 گردند مند بهره کتابخانه خدمات از توانندمی عضویت کارت ارائه با فقط کتابخانه محترم مراجعین  .10

 است ممنوع مجوز داشتن بدون کتابخانه منابع از برداریعکس و کپی هرگونه   .11

 کتابخانه مدیریت هماهنگی با( نابینایان و معلوالن) خاص موارد جز به کتابخانه محترم اعضای همراه به مهمان ورود  .12

 باشدمی پذیر امکان

 است ممنوع مطالعه هایسالن خصوص به هاسالن تمامی ورودی در متعارف و معمول حد از بیش تجمع و تردد .13

 اند شده داده قرار مطالعه میزهای روی بر( دقیقه30 تا حداکثر) عضو حضور بدون که اطالعاتی منابع و هاکتاب کلیه .14

 گیرندمی قرا ها قفسه در و آوری جمع هاسالن مسئولین توسط

 بود خواهیم معذور افراد اینگونه پذیرش از و شده عضویت کارت ابطال موجب کتابخانه مقررات رعایت عدم .15

 

 

 

    

 


