
 تاريخچه كتابخانه:

همزمان با افتتاح دانشكده داروسازي واقع در مجتمع آموزشي  4931ه داروسازي در مهرماه  كتابخانه دانشكد

پرديس كمالوند  فعاليت خود را آغاز نمود. اين كتابخانه شامل مخزن كتب ونشريات ، بخش مرجع،بخش 

 فهرستنويسي )خدمات فني (،سالن مطالعه خواهران وسالن مطالعه برادران مي باشد.

 كتابخانه: چشم انداز

توجه به افزايش روزافزون ميزان استفاده از  كتابخانه داروسازي دانشگاه علوم پزشكي لرستان و هم چنين افزايش 

فعاليتهاي تحقيقاتي  در دانشگاه،كتابخانه داروسازي خود را ملزم به ايجاد بستري مناسب و گسترش امكانات در 

ه اطالع رساني ،مي داند.لذا كتابخانه داروسازي درصدد است كه كتابخانه و جلب رضايت كاربران خود در زمين

با اطالع رساني مستمر و مفيد ،تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطالعات علمي موردنياز كاربران و 

 .دمديريت بهره برداري از اين منابع به عنوان يكي از فعال ترين كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شناخته شو

 اهداف كتابخانه:

گردآوري ،نگهداري و سازماندهي مواد و منابع نوشتاري و غير نوشتاري به منظور بهره گيري در امر آموزش و 

 پژوهش

 همكاري باساير كتابخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

 تدوين، بازنگري و اصالح دستورالعمل هاي كاري و اولويت بندي هاي امور بخش مورد نظر

 نظارت بر فرآيند كارها و پيشرفت امور 

 ارائه گزارش و آمارهاي دوره اي از بخش مورد نظر به رئيس دانشكده 

 همكاري با كاركنان در بخش هاي ديگر و انجام كار گروهي 

 اد مورد نياز با توجه به درخواست هانظارت بر مراحل سفارش مو 

 برنامه ريزي و نظارت بر امور سفارش هاي داخلي و خارجي 

 نظارت بر پيگيري و دريافت كامل مواد سفارش شده 

 ارتباط با اعضاي هيات علمي و دانشجويان و انجام نياز سنجي از اين گروه جهت گزينش مواد 

 ناشران و كارگزارانبرقراري و حفظ ارتباطات با فروشندگان،  



 معرفي جامعه استفاده كننده از كتابخانه

 اعضاي هيئت علمي دانشگاه: -4

كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان پس از ثبت نام و عضويت مي توانند از كتابخانه استفاده 

 كنند.

 دانشجويان كليه مقاطع در كليه رشته هاي دانشگاه : -2 

كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان پس از ثبت نام و عضويت مي توانند از كتابخانه استفاده كنند. 

 .)توضيح اينكه( مدت اعتبار عضويت در كتابخانه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار كارت دانشجويي مي باشد

 : نشگاهكليه كاركنان رسمي،پيماني،قراردادي،طرحي، شركتي ... دا -9

تمامي كارمندان دانشگاه علوم پزشكي لرستان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، طرح نيروي انساني   

شاغل در دانشگاه كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان پس از ثبت نام و عضويت مي توانند از كتابخانه 

  .استفاده كنند

  :مدرسين حق التدريس-1

كليه مدرسين حق التدريسي در طول ترم و نيز در طول مدتي كه با دانشگاه قرارداد حق التدريسي دارند مي توانند 

  .پس از ثبت نام و عضويت از كتابخانه استفاده كنند

لي يا با ارائه كارت شناسايي معتبر) كارت م  كاركنان بازنشسته دانشگاه و دانشجويان فارغ التحصيل  :4تبصره

 .شناسنامه( در فضاي كتابخانه مي توانند از منابع كتابخانه بهره مند شوند

افرادي كه هيچ وابستگي به دانشگاه علوم پزشكي لرستان ندارند فقط با معرفي نامه از رياست كتابخانه   :2تبصره

 .ها در فضاي كتابخانه را دارند هاي دانشگاه حق بهره مندي از خدمات كتابخانه

  

 

 


