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ندگان: - ١ماده  فاده               ا

            ( پيماني و رسمي ) علمي شاغل هيات اعضاي گروه اول :
             درمقاطع مختلف تحصيليشاغل دانشجويان  گروه دوم :
  دانشكده  كارشناسان و كاركنان گروه سوم:

  امكانات الزم)درصورت موافقت رئيس كتابخانه و وجود ( كتابخانه هاو  متخصصان و محققان سازمانهاعضو هيات علمي و دانشجو،  مانند كدهچهارم: مراجعان خارج از دانش گروه
و : - ٢ماده  ط        را

  ارائه كارت شناسايي اعضاي هيأت علمي يا معرفي نامه از معاونت آموزشي : گروه اول
  مخصوص  معرفي نامه از معاونت آموزشي يا و معتبر دانشجويي كارت ارائه گروه دوم :

  براي كاركنان فاقد كارت شناسايي امور اداريگروه سوم :ارائه كارت شناسايي براي كاركنان رسمي، پيماني و ارائه معرفينامه از 
    ) ملي كارت يا شناسنامه(   سپردن كارت شناسايي معتبر گروه چهارم :

و : - ٣ماده بار       ا
  كدهغال به خدمت رسمي در دانشاشت زمان تا شاغل علمي هيأت اعضاي براي گروه اول :
            براي دانشجويان تا پايان دورة تحصيلي گروه دوم :
                   پايان خدمت رسمي و براي كاركنان پيماني تا پايان قراردادتا  رسمي كاركنان براي گروه سوم :

  مراجعان خارج از دانشكده  نمي توانند عضو كتابخانه شوند و تنها ارئه خدمت بصورت موردي انجام خواهد شد.  گروه چهارم:
ط اما : - ۴ماده            را

  حداكثر سه دوره قابل تمديد مي باشد.روز مي باشد. كه اين مدت در صورت رزرو نبودن منبع،  20جلد و به مدت حداكثر  4در هر نوبت  گروه اول :
  روز مي باشد كه اين مدت در صورت رزرو نبودن مدرك، حداكثر يك دوره قابل تمديد مي باشد. 15جلد و به مدت حداكثر  4در هر نوبت    گروه دوم :
  درك، حداكثر يك دوره قابل تمديد مي باشد.روز مي باشد كه اين مدت در صورت رزرو نبودن م 15جلد و به مدت حداكثر  2در هر نوبت گروه سوم: 

  شرايط كتابخانه مي باشد. انات ومي باشد كه تعداد آن بسته به امك گروه چهارم: تنها امانت داخل سالن امكان پذير
  منابع رفرنس حداكثر دو جلد و تنها به مدت يكروز امانت داده مي شود.: 1تبصره 
  مدرك، امكان تمديد تا بازگشت مدرك امكانپذير نمي باشد.در صورت تاخير در بازگشت :2تبصره 

ده -  ۵ ماده ه  ع اما  نا ل  و ر   وط  تأ ط    : وا
  براي منابع رفرنس دو هزار ريال در روز مي باشد.گردد. اين جريمه ازاي هر روز و براي هر جلد يكهزار ريال به عنوان جريمه ديركرد منظور مي در صورت تاخير در بازگرداندن مدرك امانت داده شده، به -
  روز در مجموع ديركردها، وضعيت عضويت كاربر به مدت پانزده روز به حالت تعليق در خواهد آمد. سي صورت تكرار ديركرد و رسيدن به سقف در   -

ھا : - ۶ماده  تا دن  ص                ود و یا 
عالوه بر آن مبلغ يكصد آن تهيه و تحويل كتابخانه شود .  چاپو  يرايشعنوان كتاب، يا جديدترين و همانكتاب به امانت گرفته شده مفقود و يا مخدوش گردد به صورتي كه كتاب غير قابل استفاده شود، بايد  چنانچه

             بابت خدمات آماده سازي كتاب دريافت مي گردد.هزار ريال 
    مفقود يا خسارت ديده محاسبه خواهد شد .كتاب برابر قيمت آخرين ويرايش  دو ،باشد نداشته وجود آن تهيه امكان دليل بهر و باشد ناياب كتاب كه صورتي در : 3بصره ت
خريد يا تهيه و جايگزين نمودن عنوان مورد نظر و يا عنوان هاي مشابه صرف خواهد جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب مورد تأييد نمي باشد. مبالغ دريافتي به طور كامل براي : 4صره تب

             شد.
          ارائه نمي شود . عضوتا اتمام اقدامات ياد شده، خدمات امانت به : 5صره تب

ت٧ماده  کا فاده از سا ا ط ا را  :  
  باشد.استفاده از اينترنت در فضاي كتابخانه رايگان مي  -
  هر سال مي باشد.بر اساس تعرفه مصوب  ، تامين مقاله و چك مشابهت يابياستفاده از خدمات پرينت، اسكن و تكثير لوح فشرده -

ی٨ماده  ن ک وا وج ورود، :    و 
تذكر شفاهي داده خواهد شد و در صورت تكرار عضويت آنها لغو و از ورود آنها رعايت نظم و سكوت در كتابخانه جهت رعايت حال ديگران الزامي است. كساني كه موجبات بي نظمي و مزاحمت براي ديگران شوند   -

  به كتابخانه جلوگيري خواهد شد.
ا در كمدهايي كه به همين ف، ساك دستي و يا كالسور ممنوع مي باشد. اعضا مي توانند با ارائه كارت شناسايي از بخش امانت كليد دريافت نموده و وسايل شخصي خود ررود به داخل سالن كتابخانه، با هر نوع كيو -

  منظور در راهروي طبقه سوم تعبيه شده، قرار دهند.
  نموده و كليد را عودت دهند.اعضا موظفند قبل از بسته شدن كتابخانه، كمدهاي خود را تخليه  -

ساب :: ٩ ماده      و 
          نمايند.و يا به هر دليل به خدمت آنها خاتمه داده مي شود، بايد فرم تسويه حساب را تكميل  بازخريد ، بازنشسته ، منتقل كه علمي هيأت اعضاي گروه اول :
          نمايند.فرم تسويه حساب را تكميل دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي و نيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي، نظير انتقال، انصراف و يا نظاير آن بايد  گروه دوم :
          نمايند.بايد فرم تسويه حساب را تكميل كاركنان رسمي و پيماني كه به سازمان ديگر منتقل يا بازنشسته يا بازخريد مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آنها پايان داده مي شود،  گروه سوم :

  باشد.  مي 7بر اساس تعرفه ماده كده، خارج از دانش خدمات ارائه شده به مراجعينتسويه  گروه چهارم :
  

ن آ    ر   ۵ماده و  ٩ا ی و    ١٣٩۵/ ٢٠/١     ره   ر ه  ی دا ورای ژپو ید  ی ر ھا و  ت.ه   ا ر الزم اال ن    و از ا


