
 درکتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خوی آئین نامه عضویت

 

 که است عضويت فرايند طی به منوط عضو عنوان به دانشکده مرکزي کتابخانه از استفاده -1

جب به هد فرد آن مو فت برابر در که گردد می متع يا مات در نه از معين خد خا تاب  هاي ک

 . کند نيزعمل رابطه اين در شده تعيين مقررات و ضوابط به ، دانشکده

 ، دانشتتتاويان ، آموزشتتتی کادر شتتتامل(  دانشتتتکده از خارج متفرقه مراجعان استتتتفاده  -2

 و موستتتتتات ، ها کتابخانه ها، ارگان ها، دانشتتهاه ، ها ستتازمان محققان و متخصتتصتتان

 و( کتابخانه مقررات رعايت به مشتتتتروط کتابخانه محل در)  غيردولتی و دولتی نهادهاي

 کتابخانه و باشد می مربوطه دانشکده آموزشی معاونت از معتبر نامه معرفی ارائه ترجيحا

 .ندارد افراد اين به خدمات ارائه در تعهدي خود، سازمانی هاي ماموريت بنابر

 خدمات از توانند می خود شتتناستتايی کارت يا ملی کارت ارائه با تنها التدريس حق استتاتيد -3

 .نمايند استفاده کتابخانه

 .بود خواهد معذور عضو غير مراجعين به کتاب امانت از کتابخانه  -4

 عضويت شرايط

 نام ثبت فرم تکميل  -1

 جهت کارگزينی حکم ارائه ،) دانشتتتتاويان(واحد انتخاب برگ يا دانشتتتتاويی کارت ارائه  -2

 علمی هيئت اعضاي و کارکنان

 4*  3 عکس قطعهیک  -3

 و کارکنان براي و دانشتتکده در خود تحصتتيل ستتا  آخر تا دانشتتاويان براي عضتتويت مدت:  تبصتتره

 .باشد می دانشکده آنها در خدمت زمان تا علمی هيئت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امانت مدت و امانتی منابع تعداد

 مدت اين. باشتتتد می زير شتتتر  به مختلف اعضتتتاي امانت براي مااز منابع تعداد و مدت  -1

 . کند تغيير است ممکن مکان و زمان شرايط به بتته

 

 کتابخانه اعضاي کتابخانه اعضاي کتابخانه اعضاي

 30 8 علمی هيأت اعضاي

 کارشتتناستتی مقطع دانشتتاويان

 ارشد

6 30 

 15 4 کارشناسی مقطع دانشاويان

 15 3 کاردانی مقطع دانشاويان

 15 3 دانشکده کارکنان

 15 3 سايرکارکنان

 15 کتاب يک درس هر ازاي به التدريس حق اساتيد

 

 کتابها استرداد يا و دهد کاهش را امانت مدت و کتابها تعداد ضرورت به بنا ميتواند کتابخانه -2

 .نمايد درخواست امانت مدت پايان از قبل را

 .نيتت الزامی امانتهيرنده شخص مراجعه کتاب، عودت زمان در -3

 شده، تعيين مدت به بار هر و بار دو تا باشند، نشده رزرو ديهران توسط که امانتی مدارک -4

 .است تمديد قابل گيرنده امانت شخص توسط

 نشتتده رزرو ديهر اعضتتاي توستتط همچنين و تاخير عدم صتتورت در فقط امانتی منابع تمديد -5

 .است امکانپذير. باشد

 کتاب امانت به اقدام ميتواندماددا ، کتاب بازگشتتتت اعالم از بعد ستتتاعت 48 تا متقاضتتتی -6

 .نمايد

 .باشد می ممنوع عنوان يک از نتخه 2 بردن امانت به -7

تخه تک يا پرمراجعه منابع -8 شخيص به بنا اي ن  مطالعه سالن در فقط امانت ميز متئو  ت

 مدت به امانت، ميز متتتئو  نظر با صتترفا و خاص درشتترايط و گيرد می قرار استتتفاده مورد

ست موظف گيرنده امانت صورت اين در. شود می داده امانت شب يک  در را مذکور منبع ا

 ديرکرد و جريمه مشتتتتمو  اينصتتتتورت غير در. برگرداند کتابخانه به بعد روز اداري وقت او 

 .بود خواهد



 :شوند نمی داده امانت که منابعی

 .شوند می نههداري مرجع بخش در که منابعی. الف          

 ادواري نشريات. ب          

 تحقيقاتی هاي طر  گزارش. ج          

 ها نامه پايان. د          

 کتابخانه رزرو هاي کتاب. ه          

 جرايم و تاخیر

 امانت که را هايی کتاب يا کتاب کتابخانه، سوي از تعيينشده زمان در امانتهيرنده که صورتی در-1

 حتاب تتويه و تمديد امکان منبع بازگشت زمان تا تاخير روز اولين از عودتننمايد، يا و تمديد گرفته

 . گرفت خواهد تعلق ديرکرد جريمه تاخيري منبع هر بابت و ندارد وجود عضو براي

 نيز تعطيل ستتتتاعات و ايام جريمه( لاير 5000 مبلغ روز هر ازاي به عادي کتب ديرکرد جريمه . الف

 .)گردد می دريافت و محاسبه مورد حتب ، تاخير مدت در

 لاير 7000 مبلغ روز هر ازاي به مرجع منابع و رزروي کتب ديرکرد جريمه . ب

 صتتورت به و خاص روا  طی مراتب ، متعلقه جريمه پرداخت از عضتتو خودداري صتتورت در : تبصررره

 نحو به تا گردد می اعالم دانشتتتکده فرهنهی دانشتتتاويی و تحقيقات ، آموزش معاونت به مکتوب

 اين دانشاويان مورد در. شود اقدام کتابخانه به آن پرداخت و جريمه مبلغ تامين به نتبت مقتضی

 .گرديد خواهد ايشان حتاب تتويه روند در تعليق موجب امر

 .گردد می کتابخانه امور صرف ترجيحا ، ذيصال  مقام نظر با ديرکرد جريمه از حاصل عوايد-2

 نمايد تتويه کتابخانه با را خود جرايم کليه تحصيلی ترم پايان در است موظف کتابخانه عضو هر -3

 .بود خواهد محروم امانت و دريافت از جرايم، تتويه تا و بعد ترم آغاز در صورت اين غير در. 

 منبع هر مورد در دوم بار براي تکرارتاخير صتتتتورت در و اخطار بار اولين براي روز 10 از بيش تاخير-4

 منابع تمام بايد عضو حالت اين در. شد خواهد ماه يک مدت براي عضويت کار تعليق به منار ديهر

 از جريمه مبلغ پرداخت زمان تا عضتتو استتت بديهی. دهد عودت مربوطه رستتيد ستتر در را امانتی

  .بود خواهد محروم منابع گرفتن امانت

 ديده خسارت يا و شده گم کتب

 و ناقص پاره، کتاب از تصتتاويري و اوراق مثال )مدرک و کتاب ديدن آستتيب يا شتتدن گم صتتورت در-1

 کتابخانه به کرده تهيه را مدرک يا کتاب از اي نتتتخه استتت موظف گيرنده ،امانت(شتتود مخدوش

 . نمايد پرداخت بايد نيز را منبع سازي آماده هزينه وي همچنين.  دهد تحويل



 بنابراين. کرد نخواهد حتاب تتويه امانتهيرنده با گمشده، کتاب اصل دريافت از قبل تا کتابخانه-2

 براي الزم زمان تا ستتازد مطلع کتاب شتتدن مفقود از وقت استترع در را کتابخانه که استتت ضتتروري

 . باشد مهيا کتاب تهيه و سفارش

 امانت نباشتتتتد مقدور کتاب اصتتتتل تهيه امکان دليلی هر به يا و بوده چاپ از خارج کتاب چنانچه-3

 محاستتتبه صتتتورت اين در نمايد اقدام هزينه پرداخت به نتتتتبت کتابخانه رييس نظر با بايد گيرنده

 :بود خواهد زير ترتيب به هزينه

مت. الف تاب قي يات و ک طابق ادواري نشتتتتر مت م تاب مورد در)آزاد ارز با و روز قي  )التين هاي ک

 . شد خواهد محاسبه

 آن تهيه يا و گردد مفقود آن از جلد يک چنانچه اي، دوره يا جلدي چند هاي کتاب مورد در.  ب

 .گردد پرداخت روز نرخ با کتاب کامل دوره يک قيمت است موظف گيرنده امانت ، نباشد پذير امکان

 صتتترفا و کامل طور به دريافتی مبالغ و تعيين، حتتتتابداري نظر با فوق هاي هزينه دريافت نحوه-4

 صتترف کتابخانه نظر با مشتتابه، هاي عنوان يا نظر مورد عنوان نمودن جايهزين و تهيه يا خريد براي

 .شد خواهد

 مقتضی نحو به ختارت جبران به نتبت وقت اسرع در بايد باال بندهاي در مذکور گيرنده امانت-5

 .بود خواهد محروم منابع گرفتن امانت از و معلق وي عضويت ، نتياه حصو  تا و نمايد اقدام

 

 حساب تسويه

 ، انتقا  مانند آموزشتتی وضتتعيت در تغيير نوع هر صتتورت در هتتتتند موظف دانشتتاو اعضتتاي-1

 .نمايند حتاب تتويه به اقدام... و شدن، مهمان جاباايی، تحصيل، از انصراف

شهاه کارگزينی-2 ضاي که اند موظف تابعه احدهاي و و دان  منتقل، که کارکنانی و علمی هيات اع

 استتتفاده مطالعاتی هاي فرصتتت و مدت دراز هاي ماموريت از يا شتتوند می بازخريد و بازنشتتتتتته

 دانشتتتتهاه کتابخانه با نمايند ملزم. شتتتتود می داده خاتمه آنان خدمت به دليل هر يا نمايند می

 اناام حتاب تتويه دليلی هر به اگر. دهند تحويل کارگزينی به را آن فرم و نمايند حتاب تتويه

 مرجع به مثبته استتناد و احتمالی وارده ختتتارت برآرود با همراه را مراتب کتابخانه باشتتد، نهرفته

 .کند می اقدام مربوطه واحد طرفيت به کتابخانه حقوق احقاق جهت و اعالم ذربط

شی خدمات اداره-3 شکده آموز ست موظف دان تت ا شاويانی لي  مدتی براي دليل هر به که دان

 دانشتتتاو با کتابخانه تا دارد اعالم کتابخانه به شتتتد خواهند اخراج يا اند شتتتده تحصتتتيل از محروم

 منابع به ختتتتارتی مذکور، ليتتتتت ارائه عدم خاطر به دليلی هر به اگر.  نمايد حتتتتاب تتتتتويه

 خواهد احتمالی وارده ختتتارت تاديه ضتتامن دانشتتکده آموزشتتی خدمات اداره. گردد وارد کتابخانه

 .بود



 کتابخانه مواد غیرقانونی خروج

 نموده کتابخانه از ها آن نمودن خارج به اقدام مواد امانت به مربوط مقررات رعايت بدون فردي اگر-1

شد ضباتی کميته به متخلف عنوان به با شکده ان  اقدمات تا شد خواهد معرفی بدوي هيئت يا دان

 خواهد محروم کتابخانه خدمات کليه از فرد آن کميته، ستتتتوي از تکليف تعيين تا و آيد عمل به الزم

 .شد


