
 ماده اول: استفاده کنندگان
وار* ز  اعضاء هیئت علیم وآموزشی دانشگاه علوم پزشیک سب 
وار* ز  دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه علوم پزشیک سب 
وار–کارکنان رسیم * ز  و قراردادی و طریح دانشگاه علوم پزشیک سب 

 پیمانز
دانشجویان واعضاء هیئت علیمیم دگیممیمرمیموسیممیماش آمیموزشی وسیماایمر میمرابیم یمان ه یمایمت بیما ارا یمه کیمارش 

 شناسانی م تب  استفاده از منابع کتابخانه در سالن مطال ه امکانپذار است.(
ایط و مدارک الزم جهت عضویت  ماده دوم: شر

یموییمه زییمر بیمه کیمتیمابیمخیمانیمه ع تیموانیمنیمد بیمه عضیموییمت کیمتیمابیمخیمانیمه * اگت بیما ارا یمه میمدارش محی ا راد وابد شی
 درآاند. 
اعضاء هییمئیمت عیملیمیم و آمیموزشی و میمحقیمییمان ییم: الیمتیمدرمیمزش تیماایمییمد آمیموزل دانشیمگیماه و تیمکیممیمییمل  یمرم *

 درخواست عضویت 
 دانشجویانش ارا ه کارش دانشجونی و تکمیل  رم درخواست عضویت *
 کارکنانش تااید کارگزینز محل کار، گک قط ه عکز و تکمیل  رم درخواست عضویت *

 ماده سوم: اعتبارمدت عضویت
ش گک سال *  اعضاء هیئت علیم وآموزشی

 *دانشجویانش گک سال
 *کارکنانش گک سال

ایط و مدت امانت  ماده چهارم:شر
ح زیر ع باشدش  ند به شی  ت داد کتاب هانی که ا راد ع توانند در گک زمان به امانت بمبر

 روز 06بلد به مدش  7اعضاء هییماش علیمش *
ی و کارشناش ارشدش *  روز 12بلد به مدش  5دانشجویان دکبر
ش *  روز 21بلد به مدش  3دانشجویان کارشناش و کاردانز
 روز21بلد به مدش 3کارکنان دانشگاهش *

ش تمدگد امانت کتاب در صورنر که متااضز دگمری نداشته باشیمد طیم یم: میمایمرراش بیم میمانیمع 2تبرصه

 است. 
ش هیچکدام ازاعضا نباگد اقدام به گردل کتاب نمااند.  درصورش مشیماهیمده میموارد تیمخیملیم   1تبرصه

 کتابخانه به لغو عضویت ایشان اقدام ع نماگد. 
ش در صورنر که کتاب امانت گر ته شده توست اعضاء مورد نیاز متایماضز دگیممیمری داشیمتیمه 3تبرصه

داد آن را بنماگد.   باشد کتابخانه مجاز است درخواست اسبر
سیماعیمت بیمرای آن هیما نیممیم یمداری ع شیمود. بیمدایم  اسیمت  14ش کیمتیمابیمه ای رزرو ایمز از تیم یمییمه 1تیمبیمرصیمه

د.   درصورش عدم مراب ه دراختیارمتااضز ب دی قرارع گبر
یم ازکیمتیم  پیمرمیمرابیم یمه درش را شیمامیمل 5تبرصه ش کتابخانه باتوبه به درخواست نیمییماز میمرابیم یمان بیم یمبز

ع نمااند  و مدش امانت را در مورد آن ها کاهش ع دهد و ینر در مواردی اان  “ رزرو”مارراش 
 کتاب ها  ات در سالن مطال ه قابل استفاده خواهد بود.  

ز ترم و تیم یمطیمییم ش 0تبرصه ش مدش امانت کتاب ها در اگام خاص هاگام امتحاناش، اگام ت طی ش بیر

ز خواهدشد.  ز درمورد کتاب های پراستفاده با تشخیص ممئول کتابخانه ت ییر  نوروز( و هم چنیر

 ش امانت کتاب ها  ات با ارا ه کارش عضویت توست صای  کارش امکانپذار است. 7تبرصه

وری بوده و تمدگد تلفنز امکانپذار نیم باشد. 4تبرصه  ش ب ت تمدگد آوردن کتاب ها ضز

د.  1ش گک عضو در گک زمان نیم تواند 9تبرصه  نمخه از گک عنوان کتاب را امانت بمبر
نده موظ  است مواد اماننر را با دقت بررش نیممیموده و درصیمورش مشیماهیمده 26تبرصه ش امانت گبر

ز امانت اطیم   دهیمد. در غیمبر اایمن صیمورش میملیمزم بیمه  عی  و ناص ب  اصله مرات  را به ممئول مبر
ز شده از طرف کتابخانه ع باشد.   پرداخت خمارش ت ییر

نده در برابیمر کیمتیمابیمخیمانیمه ممیمئیمول 22تبرصه ش درقبال مواد امانت گر ته شده  ات شخص امانت گبر

 ع باشد و در صورش بروز اشکال هیچ گونه عذری پذار ته نخواهد شد. 

 ماده پنجم: کتبی که امانت داده نیم شود
 کت  مربع شامل  رهنگ ها، دااره الم ارف ها، اطلز ها و کتاب های رزرو

در برگرداندن کتاب  ماده ششم: تاخیر
چنانچه کتاب به امانت گر ته شده توست ا راد عضو در موعیمد میمایمرر بیمه کیمتیمابیمخیمانیمه عیمودش داده 

 ریال برای ساار اعضا 1566ریال برای اعضای هیاش علیم و  5666نشود به ازای هر روز 
 بحیمه دریا ت خواهد شد. 

 ش اان مارراش شامل کلیه اعضاء کتابخانه ع باشد. 2تبرصه
ش چنانچه عضوی سه بار کتاب رزرو نموده اما ب ت تحویل مرابیم یمه نیمکیمنیمد کیمتیمابیمخیمانیمه بیمه 1تبرصه

 درخواست های رزرو ب دی ترتی  اثر نخواهد داد. 
 ریال ع باشد.  5666ش بحیمه تاخبر در مورد کتاب های رزرو و پرمراب ه به ازای هر روز 3تبرصه

کتاب ها در گیمک تیمرم بیمه بیمییمش از 1تبرصه روز بیمرسیمد کیمتیمابیمخیمانیمه عیم وه بیمر  56ش چنانچه مدش تاخبر
 دریا ت بحیمه نادی نمبت به اع م اساع به کمیته انضبایط اقدام ع نماگد. 

ش چنانچه عضو در اگام امیمتیمحیمانیماش کیمتیماب هیما را بیما تیماخیمبر تیمحیموییمل دهیمد کیمتیمابیمخیمانیمه عیم وه بیمر 5تبرصه

ریال به ازای هر روز تاخبر نمبت به ابیمطیمال عضیموییمت  یمرد اقیمدام ع   5666دریا ت بحیمه نادی 
 کند. 
 ریال دریا ت ع نماگد.  56666ش کتابخانه ب ت عضویت  مجدد ا راد مبلغ 0تبرصه
ش تیما روشیمن شیمدن  وتیم یمییمت میموارد دایمرکیمرد از طیمرف اسیمتیمفیماده کیمنیمنیمددیمان کیمتیمابیمخیمانیمه از دادن 7تبرصه

 هرگونه شومز به اان دسته از ا راد خودداری ع نماگد. 
ل نیممیمودن 4تبرصه ز امانت موظ  اند ب ت امیمانیمت دادن کیمتیماب هیما نمیمبیمت بیمه کیمنیمبر ش متصدگان مبر

نده اقدام نمااند.    اگل امانت گبر
 ماده هفتم: گم شدن یا ناقص شدن کتاب

ز کیمتیماب را خیمحییمداری کیمرده و بیمه کیمتیمابیمخیمانیمه تمیملیمییمم * نده کتان  را دم کند بیماگیمد عیمیر چنانچه امانت گبر
 نماگد. 
ر بیمیمحییمیمدن صیمیمفیمیمحیمیماش، عیمیمکیمیمز هیمیما گیمیما هیمیمر قمیمیممیمیمت *

ه
نیمیمده کیمیمتیمیمان  را نیمیماقیمیمص هپیمیمار  چیمیمنیمیمانیمیمچیمیمه امیمیمانیمیمت گیمیمبر

ز کیمتیماب را خیمحییمداری و بیمه   دگمرکتابر مخدول نمودن و ع متمذاری داخل کتاب( سیمازد بیماگیمد عیمیر
 کتابخانه تملیم نماگد. 

نیمده بیمایمیمنر بیما صیم ییمدگیمد ممیمئیمول و * چنانچه مواد اماننر دمشده در بازار ناگاب باشیمد امیمانیمت گیمبر
 نیاز کتابخانه کتان  را باگمزین نماگد. 

ان خمارش از طحی: ت یه نمخه تکثبر شده کتاب مورد تااید نیم باشد. *  بب 
 ماده هشتم: تسویه حساب

ز امانت مراب ه نمااند و  اگل اماننر خود * کلیه دانشجویان موظفند در پاگان ترم تحصییل به مبر
 را بررش کنند. 

میماه اعیمزام ع  3اعضای هیئت علیم که منتال، بازنشمته، بیمازخیمحییمد و گیما بیمه میمامیمورییمت بیمییمش از *
شوند و گا به هر دلییل به خدمت آن ا خاتمه داده ع شود باگد با کتابخانه مرکزی تمویه یماب 
نمااند اان تمویه یماب در مورد اعضای بازنشمته گا مامیمور بیمه خیمدمیمت الیمزامیما بیمه میم یمنز خیماتیممیمه 

 عضویت نیم باشد. 
انیمتیمایمیمال،  ز بیمه هیمیمنیمگیمام تیمیمغیمییمبر وتیم یمییمت تیمحیمصیمیمییمیل نیم یمیمبر *دانشیمجیموییمان ایمز از یمیمراغیمت از تیمیمحیمصیمییمیمل و نیمبر

 انرصاف و گا ن اار آن باگد با کتابخانه مرکزی تمویه کنند. 
 ماده نهم: رعایت موارد زیر از سوی استفاده کنندگان در محیط کتابخانه الزایم است

وری است. *  رعاگت سکوش کام  ضز
رعاگت ن م و ن ا ت در محیت کتابخانه گک وظیفه است و بر هم زدن ن م بطوری که میمانیمع *

 مطال ه دگمران گردد اکیدا ممنو  است. 
 خوردن و آشامیدن و سیگارکشیدن اکیدا ممنو  است. *
 آوردن وسیله هکی ، ک سور و ...( به داخل کتابخانه ممنو  است. *
 ممئولیت دم شدن وساگل در داخل کتابخانه به ع ده خود  رد ع باشد. *
 درداخل کتابخانه صحبت کردن با موقاگل ممنو  ع باشد. *

 جریمه تاخیر 
 )به ازای هر روز(

ایط و مدت امانت اعتبار مدت  شر
ایط و مدارک الزم برای عضویت عضویت  استفاده کنندگان شر
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