
 سخن برگزیده 
 

 امام علی )ع( میفرمایند :
 هر کس  که با کتابها آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد .              

 

 نکاتی که در کتابخانه های عمومی رعایت میشود

 *استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی

 *رعایت دستورالعمل های بهداشتی

 عفونی کننده در کتابخانه و سالن مطالعات *قراردادن مواد ضد

 *تغییر در چیدمان میز و صندلی های سالن مطالعات

 *فعالیت بخش مخزن به صورت بسته

 *افزایش خودکار زمان عضویت اعضاء

 *لغو جریمه دیرکرد منابع به امانت رفته

 
 

 http://lib.lums.ac.irلینک نرم افزار کتابخانه ) کاوش( :      

 
 http://dent.lums.ac.irلینک کتابخانه دانشکده :  

 
 آدرس دانشکده : 

 
 واحد کتابخانه  –انتهای خیابان رازی دانشکده دندانپزشکی  –خرم آباد 

 33215005نمابر :     33207826 -7تلفن تماس :

 
 
 
 

 
 

 
 وضعیت کتابخانه های عمومی بعد از شیوع ویروس کرونا

 
کتابخانه های عمومی که از پایگاههای اجتماعی و فرهنگی می باشند با شیوع بیماری کرونا  دسترسی 

سالمت افراد کتابخانه و دیگری سالمت  به آنها قطع گردید.این پایگاهها به دو دلیل بسته شدن یکی

 جامعه و شکستن زنجیره انتقال  ویروس کرونا

بعد از گذشت سه ماه از اعالم همه گیری این بیماری در ایران کتابخانه ها با موافت ستاد مبارزه با 

 کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در سه مرحله بازگشایی شدن

 ومیکتابخانه های عم مراحل بازگشایی

بر اساس بخشنامه ای کتابخانه های عمومی سراسر کشور بعد از حدود سه ماه  –مرحله اول -1

آغاز به  99اردیبهشت ماه  29العمل های بهداشتی ار رتعطیلی اضطراری با رعایت ضوابط و دستو

 کار نمودن.

جاد تغییراتی کتابداران طی بخشنامه دیگری به آماده سازی بخش های مختلف و ای -مرحله دوم - 2

 برای بازگشایی کتابخانه ها و حضور اعضا اقدام نمودن.

در این مرحله با توجه به دستورالعمل های بهداشتی وزارتخانه و هماهنگی با ستاد  -مرحله سوم-3

کتابخانه های عمومی بازگشایی و کاربران موفق شدن جهت  1/4/99مبارزه با کرونا در مورخ 

 ستی خود به این مراکز مراجعه نمایند.دسترسی به منابع درخوا

 اخبار کتابخانه دانشکده : 

ꙮ    93فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 

      ꙮ  برگزاری دو وبینار آموزشی جهت دانشجویان 

1399 شهریور   5  شماره خبرنامه  

http://lib.lums.ac.ir/
http://dent.lums.ac.ir/


 


