
 در کتابخانه پیام  و امانت شرایط عضویت

 ایرانآئین نامه امانت متمرکز در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی  منطبق با

 شرایط عضویت 

 

 اعضای هیئت علمی (1

و تکیمل فرم عضویت  3×4تمامی اعضای هیئت علمی )رسمی و پیمانی( دانشگاه با ارائه آخرین حکم کارگزینی + یک قطعه عکس 

 توانند به عضویت کتابخانه مبدا درآیند.می 

معادل زمان  3×4مدرسین مدعو )حق التدریسی( با ارائه معرفی نامه رسمی )کتبی( از گروه آموزشی دانشکده + یک قطعه عکس 

 .قرارداد حق التدریس می توانند به عضویت کتابخانه درآیند 

حساب با کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحد مربوطه می باشند و پرداخت  : در پایان ترم تحصیلی این افراد موظف به تسویه4تبصره 

 .حق التدریسی آنها منوط به این تسویه حساب است

 .سال خواهد بود 4مدت اعتبار کارت عضویت اعضای هیئت علمی  

 .برای تمدید اعتبار کارت عضویت، ارائه آخرین حکم حقوقی )کارگزینی( الزامی است

  دانشجویان (2

 

عضویت کتابخانه دانشکده مربوطه  تمامی دانشجویان دانشگاه پس از ارائه کارت دانشجویی و تکمیل فرم عضویت می توانند به   

 .درآیند

 .مدت اعتبار کارت عضویت دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود

 .ل کتابخانه دارنددانشجویان مهمان تنها اجازه استفاده از منابع را در مح

 کارکنان (3

 

د به عضویت و تکمیل فرم عضویت می توانن 3×4کارکنان دانشگاه )رسمی و پیمانی( پس از ارائه حکم کارگزینی + یک قطعه عکس 

 .کتابخانه مبدا درآیند

 .الزامی استمدت اعتبار کارت عضویت کارکنان یکسال می باشد و جهت تمدید ارائه آخرین حکم حقوقی )کارگزینی( 

اعضایی که به صورت طرح نیروی انسانی در دانشگاه شاغل هستند و همچنین کارکنان شرکتی امکان استفاده از منابع را در محل 

 .کتابخانه دارند

 

 

 

 

 

 



 شرایط امانت 

 .امانت گرفتن منابع از کتابخانه منوط به عضویت در یکی از کتابخانه های دانشگاه خواهد بود

 .کتابخانه موظفند شخصا مبادرت به امانت و استرداد کتاب نماینداعضای 

 .روز به امانت بگیرند 03جلد کتاب و به مدت حداکثر  5اعضای هیئت علمی می توانند حداکثر 

 .روز 55جلد کتاب به مدت  0دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری تخصصی حداکثر 

 روز 53جلد و به مدت  5کارکنان دانشگاه حداکثر 

تمامی اعضای می توانند عالوه بر حداکثر ذکر شده برای امانت منابع از کتابخانه واحد مربوطه، یک نسخه کتاب نیز از کتابخانه 

 .مرکزی امانت بگیرند

 .بخش رزرو قرار گیرندبنا به تشخیص کتابخانه می توانند در  کتابهای پر مراجعه: 7تبصره 

 .اب برای عضو امکان پذیر نمی باشدیک عنوان کت نسخه )واحد( از 2امانت : 8تبصره 

 .: مسئولین می توانند یک نسخه از هر عنوان کتاب را در محل کتابخانه نگهداری نمایند 9تبصره 

 .: مدت امانت مواد غیر چاپی مانند سی دی، مولتی مدیا... بنا به صالحدید مسئول هر کتابخانه می باشد11تبصره 

   .نسخ خطی، کتب نایاب، مجالت و پایان نامه ها امانت داده نمی شوندکتب مرجع، : 11تبصره 

: در مورد دانشجویان قدیمی که کارتهای جدید را دریافت نکرده اند ارائه کارت دانشجویی به جای کارت عضویت جهت 12تبصره 

 .استفاده موقت از خدمات امانت امکان پذیر خواهد بود

 شرایط رزرو و تمدید کتاب 

 .می توانند با حضور در کتابخانه مورد نظر و یا با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای، کتاب مورد نظر خود را رزرو کننداعضا 

ساعت برای رزرو کننده نگهداری می شود. بدیهی است بازگشت کتاب  48کتاب رزرو شده پس از بازگشت به طور خودکار به مدت 

 م خواهد شد. توسط پست الکترونیک به متقاضی اعال

 ده به متقاضی بعدی امانت داده می شود.شرو کننده برای امانت، کتاب رزرو در صورت عدم مراجعه رز

: در صورت تقاضای زیاد از کتاب رزرو شده یا محدود بودن تعداد نسخه، اولویت امانت با دانشجوی دانشکده مبدا خواهد 13تبصره  

 .بود

اعضا می توانند در صورت نیاز کتاب به امانت گرفته خود را به صورت حضوری با همراه داشتن کتاب و کارت عضویت، تمدید 

 نمایند.  

 .مدت امانت برای دوبار قابل تمدید می باشد

 تاخیر در استرداد )بازگشت ( به موقع کتاب 

)از تاریخ برگشت اولیه کتاب(  لایر 5333تاخیر  هر روزبه ازای در مورد دانشجویان، در صورت تاخیر در برگشت کتاب،  -1

روز )سه ماه( رسید کارت عضویت فرد مسدود می شود تا زمانی  91محاسبه و دریافت می گردد. چنانچه مجموع تاخیر به 

 .که استفاده کننده تسویه حساب خود را به کتابخانه مربوط ارائه نماید

اخیر ابتدا تذکر از طریق نامه و یا ارسال پیام به پست الکترونیکی انجام خواهد در مورد اعضای هیئت علمی، در صورت ت -2

 لایر 0333شد. چنانچه ده روز پس از ارسال اخطار، همچنان کتاب بازگردانده نشود جریمه دیرکرد به ازای هر روز مبلغ 

روز )سه ماه( رسید کارت  91یر به )از تاریخ برگشت اولیه کتاب( محاسبه و دریافت می گردد. در صورتیکه مجموع تاخ

 .عضویت فرد مسدود می شود تا زمانی که استفاده کننده تسویه حساب خود را به کتابخانه مربوط ارائه نماید



)از تاریخ برگشت اولیه کتاب( محاسبه  لایر 2333در مورد سایر اعضا، در صورت تاخیر به ازای هر روز دیرکرد مبلغ    -3

 .و دریافت خواهد شد

در صورت تکرار تاخیر در برگشت کتاب، عالوه بر جریمه نقدی، عضویت فرد در تمامی کتابخانه های دانشگاه برای مدت  -4

یک هفته به تعلیق درآمده و چنانچه برای سومین بار صورت گیرد عالوه بر جریمه نقدی، عضویت فرد به مدت یک ترم 

 .تحصیلی تعلیق می گردد

راد متخلف برابر منبع و ارائه آن به جای منبع اصلی به کتابخانه تخلف محسوب شده و با افانجام هرگونه تقلب و تعویض  -5

 .حراست دانشگاه رفتار خواهد شدباطی وضمقررات کمیته ان

  مفقود یا ناقص شدن منابع 

گیرنده موظف است درصورتی که منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش و یا صفحات و تصاویری از آن بریده و ناقص شود امانت 

 عین اصل آن یاآخرین ویرایش را تهیه کرده و به کتابخانه تحویل نماید.  

 کتابخانه است.به چنانچه تهیه اثر مفقود شده امکان پذیر نباشد امانت گیرنده ملزم به پرداخت دوبرابر بهای روز کتاب 

 تسویه حساب 

التحصیلی، انتقال، انصراف، جابجایی و نظایر آن منوط به ارائه برگه هر نوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان اعم از فارغ 

 تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحد مربوطه می باشد.

اعضای هیئت علمی، محققان و کارکنانی که منتقل، بازنشسته، و یا بازخرید می شوند یا در صدد استفاده از فرصت های مطالعاتی 

 یافت تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحد مربوطه و تحویل آن به کارگزینی می باشندهستند ملزم به در

تمامی اعضا ملزم می باشند قبل از انجام مراحل تسویه حساب، نسبت به بازگردان منابع امانت گرفته شده از سایر کتابخانه های تابعه  

 دانشگاه اقدام نمایند.

  



 ایرانعلوم پزشکی  دانشگاه ایهخانه شرایط استفاده از کتاب

  بخش اول: مقررات کتابخانه ای

هدف ایجاد هماهنگی در دسترسی و استفاده از منابع موجود برای پژوهشگران جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی -1

 دانشگاه 

 و مقررات کتابخانه می باشد.استفاده از خدمات کتابخانه در محل برای همگان آزاد است و برابر با قوانین  -2

تمامی مراجعین امکان دسترسی به منابع و استفاده از خدمات کتابخانه ای را در محل دارند و تنها برای امانت گرفتن بایستی واجد  -3

 شرایط عضویت باشند

 : در طول دروه برگزاری امتحانات دانشگاهی، اولویت با اعضای کتابخانه است1تبصره 

 جعین سایر دانشگاهها و مؤسسات، طبق تفاهم نامه کتابخانه مرکزی امکان به امانت گرفتن منابع را خواهند داشت: مرا2تبصره 

 تمامی مراجعین ملزم به رعایت ضوابط مربوط به سایت، امانت و سایر خدمات در چارچوب قوانین کتابخانه می باشند -4

پست الکترونیکی )ایمیل(، تایپ مطلب و و برای چک کردن  دقیقه 55اقل حدجهت جستجوی مقاالت مدت زمان استفاده از سایت  -5

 می باشد دقیقه 03تهیه اسالید 

 به هنگام ساعت های پر استفاده سایت، حق تقدم با مراجعه کنندگانی است که به جستجوی مقاالت می پردازند -6

 .ممنوع است chatمواردی چون دانلود فیلم، عکس،  -7

 مقررات اخالقی )رفتاری(بخش دوم: 

 به منظور ایجاد شرایط مطلوب در ارائه خدمات کتابخانه ای، مراجعین موظف به رعایت موارد ذیل می باشند

 حفظ کامل سکوت و آرامش -

 

 رعایت احترام به کارکنان کتابخانه -

 

 

 رعایت احترام به سایر مراجعین و کاربران کتابخانه -

 

 اصول اسالمی و اخالقیاجتناب از رفتارهای مغایر با  -

 

 

 پرهیز از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در سالن کتابخانه -

 

 پرهیر از ورود به کتابخانه با روپوش آزمایشگاهی -

 

 

 حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه -

 

 قرار دادن منابع در جای خود پس از مطالعه  -

 

نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت، فرد مورد نظر به کمیته تبصره  : در صورت مشاهده تخلف و یا تکرار آن، پس از یک 

 انظباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.


