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 استفاده کنندگان

 

 شرایط و مدارک الزم برای عضویت

 

اعتبار مدت 

 عضویت

 شرایط و مدت امانت

 

جریمه تأخیر 

 (به ازای هر روز)

 مدت تعداد

به کتابخانه  دانشکده محل کارارسال نامه از  یأت علمیاعضای ه

 تکمیل فرم عضویتمرکزی و 

 ریال 5000 روز 60 جلد 7 یک سال

دانشجویان 

و  کارشناسی ارشد

 دکترای حرفه ای

 

 و تکمیل فرم عضویت ارائه کارت دانشجویی

 

 یک سال

 

 جلد 5

 

 روز 21

 

 ریال 2500

دانشجویان 

کارشناسی و 

 کاردانی

 

 و تکمیل فرم عضویت ارائه کارت دانشجویی

 

 یک سال

 

 جلد 3

 

 روز 14

 

 ریال 2500

کارکنان رسمی، 

 ،پیمانی و قراردادی

 طرح

به کتابخانه مرکزی و  محل کارارسال نامه از 

 تکمیل فرم عضویت

 

 یک سال

 

 جلد 3

 

 روز 14

 

 ریال 2500

 

 .است بالمانع فقط يک بار کتاب در صورتي که متقاضي ديگري نداشته باشد طبق مقرراتتمديد  .1

ترداد کتابخانه مجازاست درخواست اس ؛داشته باشدنیزمتقاضي ديگري  مجدد تمديد شود و ،در صورتي که کتاب امانت گرفته شده .2
 آن را بنمايد.

تعطیالت بین ترم و تعطیالت نوروز( و همچنین در مورد کتابهاي پراستفاده مدت امانت و تعداد کتابها در ايام خاص )ايام امتحانات،  .3
 ص مسئول کتابخانه تعیین خواهد شد.با تشخی

 امکانپذير است.صاحب کارت  و تنها توسطفقط با ارائه کارت دانشجويي  امانت کتاب ،براي دانشجويان .4

 ي باشد.امکانپذير نمتمديد تلفني  ضروري بوده وکتابها و ارائه کارت دانشجويي  به همراه داشتن ،تمديد جهت .5

 امانت بگیرد.همزمان  نمي تواند دو نسخه از يک عنوان کتاب رايک عضو  .6
بالفاصله مراتب را به مسئول میز  ،مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و درصورت مشاهده عیب و نقص هستندموظف  اعضاء .7

 د.ناشد. درغیر اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه مي بنامانت اطالع ده
فرد را به مدت يک ترم از  ،روز برسد کتابخانه عالوه بر دريافت جريمه نقدي 50چنانچه مدت تاخیر کتابها در يک ترم به بیش از  .8

 کتابخانه محروم مي کند.
 دو برابر مي گردد. ي جريمهکتابها را با تاخیر تحويل دهد، ملزم به پرداخت چنانچه عضو در ايام امتحانات  .9

، لیست اخطار صادر شده و کتبا به اطالع ايشان خواهد  که کتاب هاي امانتي شان داراي تاخیر باشد ت علميأي هیبراي اعضا .10
 رسید. در صورت عدم مراجعه و تحويل کتابها، دريافت ديرکرد از طريق امور مالي دانشگاه پیگیري مي شود.

يرکرد از طرف استفاده کنندگان، کتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري تا روشن شدن وضعیت موارد د .11
 مي نمايد.

روز از تاريخ بازگشت، جديدترين ويرايش همان کتاب  30ظرف مدت به کتابخانه اطالع داده و کتابي راگم کند بايد  عضوچنانچه  .12
  .را خريداري و به کتابخانه تحويل دهد
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ن هما دخري به ملزم(  کتاب داخل کشیدن خط و عالمتگذاري مخدوش نمودن،چنانچه امانت گیرنده کتابي را ناقص سازد )پارگي،  .13
 مي باشد. کتاب

 گرديده باشد امانت گیرنده بايستي با صالحديد مسئول و نیاز کتابخانه کتابي را جايگزين نمايد.گمشده در بازار ناياب  کتابچنانچه  .14
 مورد تايید نمي باشد. ،جبران خسارت از طريق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب .15
 رعايت سکوت در محیط کتابخانه کامال ضروري است. .16
 است.خوردن و آشامیدن و سیگارکشیدن اکیدا ممنوع  .17
 لپتاپ و ...( به داخل کتابخانه ممنوع است.کیف آوردن وسیله )کیف،  .18
 مسئولیت گم شدن وسايل در داخل کتابخانه به عهده خود فرد مي باشد. .19
 در داخل کتابخانه صحبت کردن با موبايل ممنوع مي باشد. .20
 خود را بررسي کنند.کلیه دانشجويان موظفند در پايان ترم تحصیلي به میزامانت مراجعه نمايند و فايل  .21
رکزي تسويه نه مبايد با کتابخا ،ت علمي که منتقل، بازنشسته، بازخريد و يا به ماموريت بیش از سه ماه اعزام مي شوندأاعضاي هی .22

 حساب نمايند. اين تسويه حساب در مورد اعضاي مامور به خدمت الزاما به معني خاتمه عضويت نمي باشد.
دانشجويان پس از فراغت از تحصیل و نیز به هنگام تغییر وضعیت تحصیلي نظیر انتقال، انصراف و يا نظايرآن بايد با کتابخانه  .23

 مرکزي تسويه حساب کنند.
د باکتابخانه باي د،ل، بازنشسته و يا بازخريد مي شونکارکنان رسمي، پیماني، قراردادي و طرحي دانشگاه که به سازمان ديگرمنتق .24

 مرکزي تسويه حساب کنند.

 ذیل ضروری است.تکمیل تمام فیلدهای 
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ط را رعایت کرده و در اینجانب با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در این فرم، متعهد می گردم، کلیه آئین نامه و ضواب
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 امضاء 


