
 تعـالي باسمه

 "گيالن پزشکی علوم دانشگاه اقماری های كتابخانه و مركزی كتابخـانه از استفـاده ینامــهآئيــن"

 به خدمات ساير ارائه و كتاب امانت درخصوص هادستورالعمل و ضوابط از ایمجموعه كتابخانه، نامهآئين

 علمی، هيأت) اعضاء همه برای كتابخانه مقررات اجرای و حقوق حفظ آن تدوين از هدف. است كنندگانمراجعه

 .باشدمی( كاركنان و دانشجويان

 مراجعين و اعضاء همه به علمی مدارك و اسناد مركز و كتابخانه خدمات ارائه شرايط و نحوه حاضر نامهآئين

 كليه برای كتابخانه اطالعاتی منابع و امکانات از برداریبهره امکان المقدورحتی تا گيرد،برمی در را دانشگاه

 .آيد فراهم اعضاء

 عضويت شرايط و كتابخانه از استفاده به مجاز افراد: 1 ماده

 :عضويت به مجاز افراد          

  

  گيالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان -1

 گيالن پزشکی علوم دانشگاه مهمان دانشجويان -2

 گيالن پزشکی علوم دانشگاه( التدريس حق قراردادی و پيمانی رسمی،) علمی هيأت اعضاء -3

 دانشگاه( پيمانی -رسمی) كارمندان -4

 (طرحی) كارمندان -5

 

 :عضویتبرای  الزم مدارک 

  گيالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان

 

 يلتحص محل دانشکده كتابخانه به مراجعه و دانشجويی كارت همراه به شده اسکن عکس داشتن دست در با

 .نمايند مراجعه خود

 

  



  گيالن پزشکی علوم دانشگاه مهمان دانشجويان

 يلتحص به اشتغال بر مبنی آموزش از نامثبت گواهی ارائه همراه به خود شده اسکن عکس داشتن دست در با

 محل دانشکده كتابخانه به( واحد 12و ترم يک حداقل) معين مدتی برای گيالن پزشکی علوم دانشگاه در

 .نمايند مراجعه خود تحصيل

 دانشگاه علمی هيأت اعضاء

 حلم كتابخانه به دانشگاه از علمی هيأت شناسايی كارت ارائه با همراه شده اسکن عکس داشتن دست در با 

 از بايست می عضويت كارت دريافت جهت التدريس حق-قراردادی علمی هيات اعضای. )نمايند مراجعه خود

 ای نامه خود فعاليت محل

 دانشگاه( پيمانی -رسمی) كارمندان -4

 (طرحی) كارمندان -5

  

 دانشگاه كارمندان  

 دانشکده هكتابخان يا دانشگاه  مركزی كتابخانه به كارگزينی حکم با همراه شده اسکن عکس داشتن دست در با

 .كنند مراجعه خود خدمت محل بيمارستان يا

 : تبصره

 .باشدمی گيالن پزشکی علوم دانشگاه در خدمت يا تحصيل دوران پايان تا عضويت اعتبار مدت 

 : مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد كتاب2ماده 

        توانند از كتابخانه كتاب امانت بگيرند:اعضای كتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذيل می

 مدت امانت اعضای كتابخانه

 )روز(

 تعداد كتاب

 7 22 هیات علمي

 5 22 ارشد(-تخصصي-)فوق تخصصي دانشجویان

-كارشناسي-)دكترای حرفه ایدانشجویان

 كارداني(

22 3 

 2 22 كارمندان دانشگاه

 



 

 كتاب استرداد و رزرو تمديد، امانت، مقررات: 2 ماده

 :       بگيرند امانت كتاب كتابخانه از توانندمی ذيل جدول در مندرج مقررات با برابر كتابخانه اعضای

 

 عضو يرغ مراجعين به كتاب امانت از كتابخانه لذا. است كتابخانه در عضويت كتاب، گرفتن امانت شرط.  1-2

 خواهد معذور

 يا و داخل طوالنی سفرهای انجام از قبل موظفند( پيمانی و رسمی از اعم) علمی هيأت اعضای كليه. 4-2

 ودتع كتابخانه به را شده گرفته امانت كتابهای كليه( مطالعاتی فرصت از استفاده همچون) كشور از خارج

 .دهند

  از بلق را كتابها استرداد يا و دهد كاهش را امانت مدت و كتابها تعداد ضرورت به بنا تواندمی كتابخانه.  5-2

 .نمايد درخواست امانت مدت پايان

 .نمايد رزرو(الکترونيکی بصورت را موردنظر كتاب تواندمی متقاضی موردنياز، كتاب بودن امانت صورت در.  6-2

 .باشد می كتاب دو رزرو به مجاز شخص هر.  7-2

 تمديد قابل گيرنده امانت شخص توسط ، بار  يک تا باشند، نشده رزرو ديگران توسط كه امانتی مدارك.  8-2

 . است

 :1 تبصره 

 نيز و دباش نشده رزرو كتابخانه ديگر اعضای توسط كتاب كه است پذيرامکان صورتی در كتاب امانت تمديد

 .دارد وجود كتاب تمديد امکان بازگشت، تاريخ به روز يک

 :2 تبصره

 ابكت امانت به اقدام تواندمی كتابخانه، توسط( شده رزرو كتاب) بازگشت اعالم از بعد ساعت 24 تا متقاضی

 .نمايد

 

 

 

 



 :شودنمی داده امانت كه منابعی: 3 ماده

 (ها المعارف دايره ها، فرهنگ ها، اطلس) مرجع كتابهای.  1-3

 ادواری نشريات.  2-3

  تحصيلی هاینامهپايان. 3-3

 ديركـرد جريمه: 4 ماده

 مسترد تهگرف امانت كه را كتابهايی يا كتاب كتابخانه، سوی از شدهتعيين زمان در گيرندهامانت كه صورتی در

 . شد خواهد ديركرد جريمه مشمول ننمايد،

 :باشد می زير شرح به  نخست مرحله در عادی كتب ديركرد جريمه.  1-4 

 به نشده پرداخت های بدهی مجموع يا و برسد روز 55 به نشده پرداخت تاخيرات مجموع درصورتيکه -  

 .شد خواهد جلوگيری افزار نرم طرف خودكار بصورت عضو برای كتاب امانت و تمديد از برسد ريال55555

 بصورت عضو به امانت از برسد ساعت 725 به موقت تحويل نشده پرداخت تاخيرات مجموع صورتيکه در -   

 .شد خواهد جلوگيری افزار نرم طرف از خودكار


