
آيين نامه امانت كتابخانه مركزي و مركز 
 اسناد دانشگاه

 52/3/88اين آئين نامه در جلسه شورای پژوهشی مورخ 
 .به تصويب رسيد

:افراد مجاز به استفاده از کتابخانه -1
  اعضاء هيئت علمی 

 دانشجويان 

  کارکنان دانشگاه 

 (ساير دانشگاهها)اعضاء طرح غدير 

مدارک الزم جهت عضويت -5
  حکم کارگزينی برای اعضاء هيئت علمیی و ی کپارائه

 کارکنان، ارائه کارت دانشجويی برای دانشجويان

   نییام و نییام )پشییت نويسییی شییده3*4يییق عط ییه عکیی
(خانوادگی شماره دانشجويی

 تکميل برگ درخواست عضويت و ت هدنامه 

   لایر بیه حسیاب  شیماره 000/40فيش بانکی به مبلی
شییییگاه دانشیییی به  ملیییییبانییییق  5199365657004
بیییه نیییام درآمیییدهای اختصاصیییی  سيسیییتان وبلواسیییتان

بصورت علی الحساب جهت  کتابخانه مرکزی دانشگاه
 .کسر جريمه ديرکرد کتاب 

  مبلییی  جريمیییه ديرکیییرد کتیییب اعضیییاء هيئیییت علمیییی و
کارمنییدان در پايییان هییر نيمسییال محاسییبه و از ح ییو  

 .ايشان کسر خواهد شد
ه منحصییراب بییرای اعضییاء عابییل رکییر اسییت کییه عضییويت کتابخانییه دانشییگا

هيئت علمیی، کارکنیان و دانشیجويان دانشیگاه سيسیتان و بلواسیتان میی 
.باشد

 : م ررات امانت و گردش کتاب -3
  ت ییداد کتیییاب و میییدت امانیییت کتابهییايی کیییه اعضیییاء کتابخانیییه

 .می توانند به امانت بگيرند به شرح ريل می باشد

 مدت امانت ت دادکتاب اعضاء

يق )روز120 12 هيئت علمی
 (نيمسال تحصيلی

 روز 45 دانشجويان دکتری

 روز 858 دانشجويان کارشناسی ارشد

 روز 414 دانشجويان کارشناسی

 روز 414 کارکنان

  بییا توجییه بییه اينکییه کییارت عضییويت اعضییاء، همییان کییارت
ارائییه کییارت دانشیییجويی در دانشییجويی آنییان مییی باشییید لییرا 

سییت بییديهی اسییت کتییب الزامییی اکتییاب هنگییام امانییت گییرفتن 
 .کتابخانه منحصراب به صاحب کارت امانت داده می شود

   در صییورت مف ییود شییدن کییارت دانشییجويی، دانشییجو مو یی
ت ليی  نسیبت بیه است فوراب کتابخانه را در جريیان گراشیته و 

.عضويت اعدام نمايد

 سی و کتب تخصصی يق رشته به دانشجويان همیان رکتب د
.رشته امانت داده می شود

 نسییخه از يییق عنییوان کتییاب امکییان پییرير  5ه امانییت بییردن بیی
 .نمی باشد

  روز می باشد 9مدت امانت کتب رزروی.

:ررات تمديد و رزرو کتاب م -4
  تمديد و رزرو کتاب به عهده خود دانشجو بوده که بیا
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 .صورت می گيرد

  ،تمديد کتاب در صورت نداشتن تیاخير و رزرو نبیودن
 .امکان پرير می باشد

  سییاعت ب یید از تحويییل  88حییداک ر اعتبییار رزرو کتییاب
 .کتاب می باشد

  اعضیییییییاء میییییییی تواننییییییید بیییییییا وارد کیییییییردن شیییییییماره
شیییماره )،کییید ميلیییه ای(شیییماره دانشیییجويی)عضیییويت
يیق بیر روی و کل( کید ملیی)عبیور کلمیهو  (دانشجويی

در منیییوی گزينییه اخییر فهرسیییت سيسییتمهای اط عییات 
وض يت عضويت  امانت نسبت به بررسی سرويسهای

ت داد کتابهای امانت گرفته شده، تاريخ بازگشت  ،خود
 .اعدام نمايندتمديد  و و باعيمانده اعتبار

:بجريمه ديرکرد کت -5
 مو   است را  تیاريخ م یرر کتیاب را  امانت گيرنده

برگشییت دهیید اناناییه کتییاب امانییت گرفتییه  بییه کتابخانییه
ود بیه ازای هییر شیده در موعید م یرر بییاز گردانيیده نشی

لایر 500لایر کتیییب رزروی و مبلییی  1000روز مبلیی  
از اعتبیار واريیزی کسیر بابت تاخير کتب غير رزروی 

 .خواهد شد

  عضییییويت منفییییی شوددر صییییورتی کییییه مانییییده اعتبییییار
مییرکور بییه ت ليیی  درامییده و بازگشییايی آن مشییروط بییه 

 .شارژ مجدد به صورت فيش بانکی می باشد

  بییا توجیییه بیییه اينکیییه مبلیی  واريیییزی بیییه صیییورت علیییی
میی باشید در زمیان تسیويه  -نه ح  عضیويت-الحساب

حسیییاب اعتبیییار باعيمانیییده در صیییورت نداشیییتن تیییاخير 
.استرداد خواهد شد

 :جريمه ناعص شدن کتاب  -6
 عضییو صییورت ايجییاد هرگونییه خسییارتی بییه کتییاب در ،

مو   است طب  ن ر مسئول بخیش امانیت نسیبت بیه 
تییرميم و يییا تهيییه نسییخه ديگییری از همییان کتییاب اعییدام 

.نمايد

:جريمه کتب مف ودی -9
  ،عییی وه بیییر جريمیییه در صیییورت مف یییود شیییدن کتیییاب

نسییخه از کتییاب مییرکور را  5عضییو مییی بايسییت ديرکرد
مايید در غيیر اينصیورت بايید تهيیه و تحويیل کتابخانیه ن

عيمت گیراری در . را بپردازد روز کتابدو برابر عيمت 
خصوص کتب ناياب و نفي  به عهده کارشنا  خبره 

 .کتابداری می باشد

:ورود به مخزن -8
  ورود بییه مخیییزن بیییرای کليییه اعضیییاء هيئیییت علمیییی و

 .دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد آزاد می باشد

 اسیی تنهیا يکبیار طیی هیر تیرم برای دانشیجويان کارشن
 .می باشد

  اعضیییاء میییی بايسیییت عبیییل از ورود بیییه مخیییزن کیییارت
دانشجويی خود را تحويیل کتابیدار داده و از بیردن هیر 

خیییودداری ... گونیییه اشیییياء از عبيیییل کيییی  و کتیییاب و 
 .نمايند

  در صورتی که م ررات ورود به مخزن بیه هیر نحیوی
زن ن یییو شیییود کتابخانیییه میییی توانییید از ورود بیییه مخییی

 .جلوگيری نمايد

  اعضییا مو فنیید در صییورت برداشییتن کتییاب از عفسییه و
عیییدم نيیییاز بیییه آن، کتیییاب را دعي یییاب سیییر جیییای و يیییا در 

.ابتدای عفسه بصورت اف ی عرار دهند

:مناب ی که امانت داده نمی شوند -7
  ، کتابهیییای مرجییی  شیییامل دايیییره الم ارفهیییا، اطلسیییها

....فرهنگ لغات و

  نشريات ادواری

 مه هاپايان نا

 (به است ناء ب ضی موارد)مواد سم ی و بصری

 :ساير م ررات کتابخانه  -10
  رعايیییت سیییکوت در بخیییش هیییای مختلییی  کتابخانیییه و

 سالنهای مطال ه

   اسیییییتفاده نکیییییردن از موبايیییییل در فضیییییاهای مختلییییی
 کتابخانه علی الخصوص در سالنهای مطال ه

  حف  و نگهداری امکانات کتابخانه

 ميییز و صییندلی و بییر هییم  خییودداری از جابییه جییا کییردن
 زدن ن م آنها

  دانشجويان محترم مو فند پ  از پايان مطال ه از جیا
گراشتن هر گونه اشياء از عبيل کي  و کتیاب و جیزوه 
خودداری کرده در غير اينصورت کتابخانه وسايل بجا 
مانیییده را جمییی  آوری و دانشیییجويان در عبیییال میییوارد 

  .مف ودی هيچ گونه ادعايی نخواهند داشت
تخطییی از مییوارد و مفییاد آئییين نامییه موجییب محییروم شییدن فییرد متخلیی  از 

 .خدمات کتابخانه خواهد شد

:تسويه حساب -11
  کليه اعضاء مو فند عبل از تسويه حساب بیا کتابخانیه

مرکزی کليه کتب امانت گرفته شده را عودت دهند

  ارائه فرم تسويه حساب الزامی است 

  میی بايسیت دانشجويانی کیه عضیو طیرح غیدير هسیتند
. کارتهای طرح مرکور را پ  دهند

دانشگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
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