
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کتابخانه تا روشن شدن وضعیت موارد دیر کررد ا  ررر      

استفاده کنندگان ،ا  دادن هر گونه سرویس به ایرن دسرته   

 .ا  افراد خودداری می نماید

رو  50چنانچه مدت تاخیر کتابها در یک ترم به بری  ا     

برسد کتابخانه عالوه بر دریافت جریمره ندردی نتربت بره     

 اعالم اسامی به کمیته انضباری اقدام مینماید  

چنانچه عضو در ایام امتحانات کتابها رابرا تراخیر تحویر       

 ،ملزم به پرداخت جریمه دو برابر می گردد.دهد 

 دن کتابگم شدن یاناقص ش

         چنانچه امانت گیرنرده کترابی را گرن کنرد یرا نراق

بریدن صفحات و عکتها یرا هرر قترمت    )پارگی ،سا د

دیگر کترا  ،مخردون نمرودن وعالمتگر اری داخر       

باید عین کترا  را خریرداری و بره کتابخانره      کتا  (

 نماید . تحوی 

       چنانچه مواد امانتی گمشرده در برا ار نایرا  گردیرده

باشد امانت گیرنده بایتتی باصالحدید متئول و نیرا   

 کتابخانه کتابی را جایگزین نماید .

   جبران ختارت ا  رریق تهیه نتخه تکثیر شده کتا

 مورد تایید نمی باشد .

 تسویه حساب

      کلیه دانشجویان موظفند در پایران تررم تحلریلی بره

میز امانت مراجعه نمایند و فای  امانتی خود را بررسی 

 .کنند 

 

   اعضاءهیئت علمی که منتد  ، با نشتته ، با خرید ویرا

به ماموریت بی  ا  سه ماه اعزام می شوند ویرا بره هرر    

دانشرجویان   دلیلی به خدمت انها خاتمه داده می شودو

نیز بره هنگرام تیییرر وضرعیت      فراغت تحلی  وپس ا 

تحلیلی نظیر انتدرال ،انلررا  ویرا نظرایر ان بایرد برا       

 حتا  نمایند .کتابخانه تتویه 

 یا با نشتته  کارکنان رسمی و پیمانی که منتد  و

ویا با خرید می شوند ویا به هر دلیلی به خدمت انهرا پایران   

 داده می شود باید با کتابخانه تتویه حتا  کنند .

رعایت موارد زیر از سوی استفاده کنندگان در 

 محیط کتابخانه الزامی است:

  باشد . و صحبت کردن رعایت سکوت کامال الزامی می

 با موبای  ممنوع می باشد .

    رعایررت نظررن و نظافررت در محررین کتابخانرره الزامرری

 می باشد.

 . خوردن واشامیدن اکیدا ممنوع است 

  متئولیت گن شدن وسای  در داخ  کتابخانه به عهده

 فرد میباشد .

 قانون استفاده از سایت 

لمی وغیر استفاده ا  فیلتر شکن و ورود به سایت های غیر ع

صورت مشاهده دانشجو به  در مجا  ممنوع می باشد ،

 حراست دانشگاه معرفی می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 تهیه وتنظیم : زهرا کالته میمری

 واحد کتابخانه دانشکده پرستاری جوین

 

 

 

 آیین نامه استفاده

 از کتابخانه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

ترامین   کتابخانه خدمات متداولی مانند خدمات مرجع و  

واعضاء پژوهشی برای دانشجویان  اشاعه منابع امو شی و و

 هیئت علمری اراهره مری دهرد ،کره بره منظرور تدویرت و        

پرژوه    پشتیبانی ا  گروه های امو شی در امر تدریس و

می باشد که برای بهرره منردی ا  ایرن خردمات کتابخانره      

 دارای اصول وقوانینی به شرح  یر می باشد :

 افراد زیر می توانند از کتابخانه استفاده کنند :

  و شری دانشرکده پرسرتاری    اعضاء هیئت علمری و ام

 جوین

 دانشجویان دانشکده پرستاری جوین 

  پیمررانی و قررراردادی و ررحرری   -کارکنرران رسررمی

 دانشکده پرستاری جوین

       دانشجویان و اعضراء هیئرت علمری دیگرر موسترات

امو شرری و سررایر مراجعرران )فدررن بررا اراهرره کررارت   

شناسایی معتبر استفاده ا  منابع کتابخانره در سرالن   

 ان پ یر است .(مطالعه امک

 

 شرایط ومدارک الزم جهت عضویت :

  اعضاءهیئت علمی و امو شی و مربیان :تایید امو ن

 دانشکده وتکمی  فرم درخواست عضویت 

     دانشجویان :با اراهه کارت دانشرجویی و تکمیر  فررم

 درخواست عضویت

      کارکنان :تایید کارگزینی محر  کرار و تکمیر  فررم

 درخواست عضویت

 

 اعتبارمدت عضویت

       اعضاء هیئت علمری و امو شری :تا مرانی کره رسرما

 شاغ  در دانشگاه محتو  شوند.

   دانشجویان :تا پایان دوره تحلی 

      کارکنرران :تررا  مانیکرره کرره رسررما در دانشررکده و

 .بیمارستان های تابعه شاغ  هتتند
 

 شرایط و مدت امانت :

   مران بره   تعداد کتابهایی که افراد می توانند در یرک 

 امانت بگیرند به شرح  یر می باشد :

 رو  45جلد ،حداکثر 5اعضاء هیئت علمی

 رو 14جلد به مدت  3دانشجویان 

 رو  14جلد به مدت 3کارکنان دانشگاه 

    امانت کتا  تنها با اراهه کارت عضویت وتنهرا توسرن

 صاحب کارت امکانپ یر است .

    نترخه ا  یرک    2یک عضو در یک  مان نمری توانرد

 نوان کتا  را امانت بگیرد .ع

   تمدید کتا  در صورتی که متداضی دیگری نداشرته

 باشد ربق مدررات بالمانع است .

   هیچکرردام ا  اعضرراء نبایررد اقرردام برره گررردن کتررا

نمایند. در صورت مشاهده موارد تخلف ،کتابخانه بره  

 لیو عضویت ایشان اقدام می نماید.

      متداضری  در صورتی که کترا  امانرت گرفتره شرده،

دیگری داشته باشد کتابخانه مجا  اسرت درخواسرت   

 برگشت ان را بنماید .

 ، سراعت   48کتابخانه پس ا  تهیه کتابهای ر رو شده

برای متداضی نگه مری دارد.بردیهی اسرت درصرورت     

 عدم مراجعه در اختیار متداضی بعدی قرار میگیرد .

 

 

   کتابخانه با توجه به درخواست نیا  مراجعان بعضی ا

کتررب پرمراجعرره درسرری را شررام  مدررررات ر رو    

مینماید و مدت امانت را در مرورد انهرا کراه  مری     

دهد و حتی در مواردی ایرن کتابهرا فدرن در سرالن     

  مطالعه قاب  استفاده خواهد بود . 

   مدت امانت کتا  در ایام خاص )ایام امتحانات ،ایرام

تعطیالت نورو  ( و همچنین در  تعطیالت بین ترم و

مررورد کتابهررای پررر اسررتفاده بررا تشررخی  متررئول  

 کتابخانه تعیین خواهد شد .

      امانت گیرنده موظف است مرواد امرانتی را برا دقرت

بررسی نمروده و در صرورت مشراهده عیرب و ندر       

بالفاصله مراتب را به متئول میز امانت اررالع دهرد   

ت ملزم به پرداخت ختارت تعیرین  .در غیر این صور

 شده ا  رر  کتابخانه می باشد .
 

 کتبی که امانت داده نمی شود:

 ارلس هرا ( -دایره المعار  ها -کتب مرجع )فرهنگ ها  

 شده امانت داده نمی شود . وکتابهای ر رو
 

 تاخیر در گرفتن وبرگرداندن کتاب:
چنانچه کتا  به امانت گرفته شده توسن افراد عضرو در    

داده نشود ،به ا ای هر رو  برگشت موعد مدرر به کتابخانه 

 ریال جریمه دریافت خواهد شد . 2500تاخیر 

چنانچه عضوی سره برار کترا  ر رو نمروده امرا جهرت         

تحوی  مراجعه نکند کتابخانره بره درخواسرت هرای ر رو     

 نخواهد داد .بعدی او ترتیب اثر 

وپر مراجعه بره  تاخیر در مورد کتابهای ر روشده  جریمه  

 ریال می باشد.3000ا ای هر رو  

 

 

 

 


