
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 معاونت پژوهش و فناوری

 

پاندمی کرونادوران های دانشگاه در پروتکل بهداشتی کتابخانه  

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر ، تا حد امکان از خدمات غیرحضوری کتابخانه استفاده با توجه به شرایط موجود و پاندمی کرونا

مراجعه  libportal.kntu.ac.ir کتابخانه به آدرس پورتال توانید به در مورد خدمات غیرحضوری کتابخانه های دانشگاه می

 فرمایید.

های بهداشتی وزارت بهداشت گیری از پروتکلبهربا   جدیدخدمات حضوری در سال تحصیلی بهتر و ایمن پروتکلی به منظور ارائه  

ها بوده کتابخانهن یمراجعاول ویژه  بخش. است  بخششامل دو  . پروتکل تهیه شدهاست گردیدهتهیه  هانظر همکاران کتابخانهو 

کتابداران دوم ویژه  بخش. باشندمی آنها رعایتملزم به از ورود به کتابخانه،  و پس ن قبلیمراجعو شامل دستورالعملی است که 

 انجام دهند.خود پیش از بازگشایی، در زمان ارائه خدمات و پس از اتمام کار  که الزم است و شامل اقداماتی استبوده ها کتابخانه

 

 

  



 : کتابخانهن مراجعیویژه  بهداشتی پروتکل

زیر  دستورالعملجلوگیری از شیوع ویروس کرونا، حفظ ایمنی و با هدف به منظور ارائه بهتر خدمات کتابخانه در شرایط حاضر و 

موارد زیر را تهیه شده است. لطفاً تمامی بندها را به دقت مطالعه نمایید. الزم به ذکر است از ارائه خدمات به دانشجویانی که 

 معذوریم. ،نفرمایندرعایت 

 درد عضالنی و تنگی نفس به هیچ وجه به کتابخانه مراجعه نفرمایید.حالی، تب، در صورت داشتن عالئمی مانند سرفه خشک، بی -

 شود. طبق روال گذشته خدمات کتابخانه فقط با ارائه کارت دانشجویی انجام می -

 استفاده از ماسک و دستکش در کتابخانه الزامی است. -

 الزامی است.ها قبل از ورود به کتابخانه دست کردن ضدعفونی -

نامه کتابخانه، جهت انجام اموری مانند امانت و تحویل کتاب، تسویه حساب، مطالعه پایان به منظور جلوگیری از تجمع و ازدحام در -

این  .دقیقه خواهد بود 15حداکثر زمان حضور شما در کتابخانه  بگیرید. نوبتاز کارشناسان کتابخانه  ، حداقل یک روز قبلو...

 .شدها، با صالحدید کارشناس کتابخانه بیشتر خواهد نامهمدت زمان، به ویژه برای مطالعه پایان

ها را از طریق توانید کتابهایی که در امانت دارید، الزامی به مراجعه حضوری شما نیست و در صورت تمایل میبرای تحویل کتاب -

پورتال کتابخانه به آدرس توانید به آدرس دقیق پستی کتابخانه می پیک ارسال کرده و یا پست کنید. برای اطالع از

libportal.kntu.ac.ir .مراجعه کنید  

 روز قرنطینه شده و قابل امانت نخواهند بود. 7های بازگشتی به مدت کتاب -

توسط کتابدار  آن،از قفسه ها و امانت کتاب دانشجویان اجازه ورود به مخزن کتابخانه را نداشته و بازیابی  ،سفید اعالم وضعیتتا  -

  انجام خواهد شد. 

ظرفیت خود فعال است. بنابراین قبل از حضور در کتابخانه به منظور استفاده از  بخشی ازتا عادی شدن شرایط، سالن مطالعه با  -

 سالن مطالعه، از کارشناسان کتابخانه نوبت دریافت کنید.

 در سالن مطالعه ممنوع است. تجمعمطالعه گروهی و  -



 داشته باشید.التحریر از جمله خودکار و کاغذ یادداشت به همراه لوازم ،در صورت نیاز -

 بپرهیزید. یکدیگر در محیط کتابخانه از دست دادن، روبوسی و بغل کردن -

 خودداری کنید. چشم، دهان و بینی به هادستاز تماس  -

 بپرهیزید.کتابخانه  محیط خوردن و آشامیدن دراز  -

  



 : هاکتابخانههمکاران ویژه بهداشتی پروتکل 

شود اقدامات زیر توسط سازی محیط کتابخانه در شرایط فعلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد میبه منظور آماده

 پذیرد:ها انجام کتابخانه

 کتابخانه انجام شود. نظافت و گردگیری پیش از بازگشایی -

 قرار داده شود. نیمحل حضور مراجع ایامانت  زیممحل ورودی کتابخانه، در  یژل ضدعفون ایاسپری  -

بند از جک و آرامو یا برای سهولت تردد قرار داده ها آنها را به حالت باز ها با در و دستگیرهجهت کاستن از تماس مستقیم دست -

  .نشوددرها استفاده 

 .شودای یا پالستیکی استفاده کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه بین -

ایمن از هر طرف در فاصله  از رو نباشند ودر هنگام نشستن رو در  مراجعانکه  گیردانجام  ها به نحویچیدمان میز و صندلی -

 .شود تیمجاور و روبرو رعا هاییصندل نشیمتری در چ 2فاصله  .یکدیگر قرار گیرند

روز  7در اتاق یا بخش جداگانه قرنطینه و نگهداری شوند و تا گذشت حداقل  بازگشتکتب و سایر اسناد امانت داده شده پس از  -

 .مورد استفاده قرار نگیرند یا امانت داده نشوند

 .ها خودداری شودامانت کتب و سایر اسناد توسط کتابدار انجام شود و از حضور افراد عضو در بین قفسه تمام مراحل -

در  کتابخانه آنها رامسئول نظافت و  گیردقرار با کیسه پالستیکی محکم دردار  یزباله پدال هایسطلدر داخل و خارج کتابخانه،  -

 کند. هیآخر هر نوبت کاری تخل

 .فعال باشد روزمد و مناسب در طول آکار هیتهو ستمیس -

، های جستجوانهیسالن مطالعه، را هایو صندلی زهایامانت، م زیم ها،رهیاز جمله دستگمشترك فضای عمومی کتابخانه  سطوح -

 .شود ضدعفونیکاربران ه طول فعالیت کتابخانه متناسب با میزان استفاد درو...  بوردیماوس، ک

 .باشدجهت تهویه هوا باز  های کارو اتاقمطالعه  سالن هایدرها و پنجره -



التحریر برای استفاده عموم و مراجعین مورد توجه قرار و قرار ندادن وسایل و لوازم کتابداراناستفاده از خودکار شخصی توسط  -

 .گیرد

  موقتا غیرقابل استفاده شود.کتابخانه حذف و یا داخل  سردکنو آب آبخوری در صورت وجود، -

نصب بنر/ استند/ پوستر حاوی شرایط و مقررات الزم که کاربران موظف به رعایت آنها هستند در محل ورودی کتابخانه توصیه  -

 .شودمی

صورت الکترونیکی  بخش بهآگاهیهای منظور افزایش مشارکت اجتماعی کتابخانه در بهداشت و سالمت شهروندان، انجـام فعالیت هب -

های اطالعاتی سودمند، های مرتبط وزارت بهداشت، پایگاهو همچنین نصب پوستر با موضوعات شناسایی عالئم بیماری، سامانه

ها و سطوح، مدت ماندگاری ویروس در هر دما، هر سطح و انواع مواد ضدعفونی و دیگر ضدعفونی و شستشوی دستصحیح  هشیو

 .شودای ستاد مبارزه با ویروس کرونا توصیه میهاعالمیه

 

 هااطالعات تماس کتابخانه

 

 (کیزیو ف یمیش)علوم  سیپرد

 ایمیل میز امانت

۲۳۰۶۴۴۳۳ shlbagheri@alborz.kntu.ac.ir 

 ۹شهید کاويان، شماره  ابانیخ ،ییمجتبا دیشه ابانیخندان، خدیباالتر از پل س ،یعتیشر ابانیتهران، خ آدرس پستی:

 ۱۵۸۷۵۴۴۱۶: پستی صندوق ۴۹۶۱۱-۱۵۴۱۸ :یکدپست

 

 یاضیر

 ایمیل میز امانت

 amirian@alborz.kntu.ac.ir ۱۸۰داخلی  ۷۷۱۲۵۲۵۴

 الدین شرق، خروجی احسان، آخرین دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاهزینتهران، بزرگراه شهید  آدرس پستی:

 ۳۳۸۱-۱۶۷۶۵: یصندوق پست ۸۳۹۱۱-۱۶۵۶۹: یکدپست

 

mailto:shlbagheri@alborz.kntu.ac.ir
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 وتریبرق و کامپ یمهندس

 ایمیل میز امانت

۸۴۰۶۴۳۳۳ e_library@eetd.kntu.ac.ir 

  دخندانیتهران، خیابان شریعتی، ضلع جنوب شرقی پل س: آدرس پستی

 ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵: پستی صندوق ۱4۱۹۱-۱۴۳۱۷: کدپستی

 

 عیصنا یمهندس

 ایمیل میز امانت

 )مالصدرا( ۸۴۰۶۳۴۶۵

 ۱۱۵داخلی  ۸۸۴۶۵۰۳۲
 )سیدخندان(

ielibrary@kntu.ac.ir 

 ۷میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، پالک  تهران،: آدرس پستی

 ۱۹۳۹۵-۱۹۹۹ صندوق پستی: ۹۱۱۹۹-۴۳۳۴۴کدپستی: 

 

 مهندسی عمران

 ایمیل میز امانت

۲۰۲داخلی  ۸۸۲۰۱۴۳۱  golipour@alborz.kntu.ac.ir 

 ردامادیونک، تقاطع م دانیاز م باالتر عصر،یول ابانیختهران، : آدرس پستی

 ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵صندوق پستی:  ۱۵۴۳۳-۱۹۹۶۷ :یپستکد

 

 و مواد کیمکان یمهندس

 ایمیل میز امانت

۸۴۰۶۳۴۰۹ library_mech@kntu.ac.ir 

 ۷پردیس، پالک تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان : آدرس پستی

 ۱۹۳۹۵-۱۹۹۹ صندوق پستی: ۹۱۱۹۹-۴۳۳۴۴کدپستی: 

 

 یبردارنقشه یمهندس

 ایمیل میز امانت

۲۳۱داخلی  ۲-۸۸۸۷۷۰۷۱  Fpourali@alborz.kntu.ac.ir 

 ردامادیونک، تقاطع م دانیاز م باالتر عصر،یول ابانیختهران، : آدرس پستی

mailto:e_library@eetd.kntu.ac.ir
mailto:ielibrary@kntu.ac.ir
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 ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵صندوق پستی:  ۱۵۴۳۳-۱۹۹۶۷ :یپستکد
 

 هوافضا یمهندس

 ایمیل میز امانت

۷۳۰۶۴۳۱۵ ghodsi@alborz.kntu.ac.ir 

 بلوار دانشگاهآخرین دوربرگردان به سمت غرب، الدین شرق، خروجی احسان، بزرگراه شهید زینتهران،  آدرس پستی:

 ۳۳۸۱-۱۶۷۶۵ صندوق پستی: ۸۳۹۱۱-۱۶۵۶۹ کدپستی:

 

mailto:ghodsi@alborz.kntu.ac.ir

