آئین نامه ی استفـاده از کتابخـانه دانشکده شرق گیالن(لنگرود)
)عضویت ،امانت ،تسویه حساب(

لتوان بوه مااهلهکننوطاا
الائوه تواما خوطما ا
ستوتولاملم ها سلخصوو امانوک کتوا
آئیننامه کتابخانه ،مجموعهای از ضوواب
اتک .هطف از تط من آ حفظ حقوق اهاای مقالا کتابخانوه بواای هموه اع وای تهیوم عدمو  ،سان وجوما کالکنوا ( م باشوط .آئینناموه
حاضا نحوو شواام الائوه خوطما کتابخانوه بوه هموه اع واع موااهلین سان وبا لا سل بام ایواس ،توا حت اممقوط ل اماوا بها بواسالی از
منابع ا عات کتابخانه باای کدیه اع اع فااهم آمط.
اماانا
ماده  :1افراد مجاز به استفاده از کتابخانه و شرایط عضویت
 1سان جوما سان اط های پاتتالی مامام –پیااپزشا شاق ای -2سان جوما مهما سان اط های پاتتالی مامام –پیااپزشا

شاق ای

 -3اع اع هیم عدمي تلتمي ،پیماني قاالساسي حق امتطلمس) سان با عدوم پزشكي ای
 -4كالمنطا تلتمي -پیماني) سان با
 -5كالمنطا ت احي)
روش های عضویت
 .1ع ومک به صول غیاح ولی آن من لاهنمای ع ومک
 .2ع ومک به ل ش ح ولی
مدارک الزم عضویت به روش حضوری
اا ا ل :سان جوما
ح ول سل کتابخانه به هماا کال سان جوم

عاس اتان شط

تامی فام ع ومک

اا س م :سان جوما مهما
ح ول سل کتابخانه به هماا عاس اتان شط  ،الائه اواه ثبکنام از آموزش مبن با اشتغال به تحصی باای مطت ملین تحطاق مک تام
 12احط) تامی فام ع ومک
اا توم :اع ای هیم عدم تلتم  ،پیمان

قاالساسی حق امتطلمس) سان با

ح ول سل کتابخانه به هماا عاس اتان شط  ،الائه کال شناتام هیم عدم از سان با تامی فام ع ومک تاع ای هیا عدم
قاالساسی-حق امتطلمس ههک ع ومک م بامسک از مح فلامیک خوس نامه ای مبن با قاالساس تطلمس به مط ملین الائه نمامنط)

اا چهالم :کالکنا تلتم  ،پیمان  ،قاالساسی

اح )

ح ول سل کتابخانه به هماا عاس اتان شط  ،حام کالازمن

تامی فام ع ومک

تبصا  :1مط زما اعتبال ع ومک تا پاما اشتغال به تحصی ما خطمک سل سان اط های شاق م باشط.
ماده  :2مقررات امانت ،تمدید ،رزرو و استرداد کتاب
اع ای کتابخانه باابا با مقالا منطلج سل هط ل ذم م تواننط از کتابخانه کتا امانک ببیانط:

اعضاي كتابخانه

تعداد كتاب

مدت امانت(روز)

هيات علمي
دانشجويان (دکترای تخصصي-ارشد)
دانشجويان(كارشناسي -کارشناسی ناپيوسته)
كارمندان دانشگاه

7
5
3
2

20
12
10
10

 .1-2شاط امانک اافتن کتا  ،ع ومک سل کتابخانه اتک .مذا کتابخانه از امانک کتا به مااهلین غیا ع و ملذ ل خواهط بوس.
 .2-2سل زما امانک ح ول ع و باای امانک ضا لی اتک.
 .3-2سل زما عوس کتا  ،مااهله شخص امانکایانط امزام نیسک.
پیمان ) موظفنط قب از انجام تفاهای والن ساخ
 .4-2کدیه اع ای هیم عدم تاعم از لتم
فاصک مطاملات ) کدیه کتابهای امانک اافته شط لا به کتابخانه عوس سهنط.
 .5-2کتابخانه م توانط بنا به ضا ل تلطاس کتابها مط امانک لا کواه
نمامط.

ما خالج از ک ول تهمچو اتتفاس از

سهوط موا اتوتاساس کتابهوا لا قبو از پاموا موط امانوک سلخواتوک

 . 6-2سل صول امانک بوس کتا مولسنیاز ،متقاض م توانط کتا مولسنظا لا بصول اماتا نیا لزل نمامط.
 . 7-2ها شخص مجاز به لزل س کتا م باشط.
 . 8-2مطالک امانت که توت سمباا لزل ن ط باشنط ،تا مک بال  ،توت شخص امانک ایانط قاب تمطمط اتک.
تبصا :1
تمطمط امانک کتا سل صولت اماا پذما اتک که کتا توت اع ای سمبا کتابخانه لزل ن ط باشط نیز مک ل ز به تالمخ بازا ک،
اماا تمطمط کتا هوس سالس.
تبصا :2
متقاض تا  24تاعک بلط از اع م بازا ک تکتا لزل شط ) توت کتابخانه ،م توانط اقطام به امانک کتا نمامط.

ماده  :3منابعی که امانت داده نمیشود:
 . 1-3کتابهای ماهع تا دس ها ،فاهنگ ها ،ساما امملالف ها)
 . 2-3ن اما اس الی
 .3-3پاما نامههای تحصید
ماده  :4جریمه دیرکـرد
سل صولت که امانکایانط سل زما تلیینشط از توی کتابخانه ،کتا ما کتابهام لا که امانک اافته مستاس ننماموط ،م ومول هامموه سماکواس
خواهط شط.
هاممه سماکاس کتب عاسی سل ماحده نخسک به شاح زما م باشط:
 سلصولتیاه مجمو تاخیاا پاساخک ن ط به  50ل ز باتط ما مجمو بطه های پاساخک ن وط بوه 50000لموال باتوط از تمطموطامانک کتا باای ع و بصول خوسکال اف نام افزال هدوایای خواهط شط.
 سل صولتیاه مجمو تاخیاا پاساخک ن ط تحوم موقوک بوه  720تواعک باتوط از امانوک بوه ع وو بصوول خوسکوال از واف نوامافزال هدوایای خواهط شط.
ههک تسومه تاخیاا به کتابخانه مااهله شوس.تبصا :
کتابخانه از تسومهحسا با اع ام که هااونه بطه به کتابخانه سالنط ،خوسسالی خواهط نموس.

ماده  :5کتب گمشده و یا خسارت دیده
 . 1-5چنانچه امانکایانط کتا لا ام کنط ما خسالت به آ الس نمامط ،هباا خسال الس باعهط امانک ایانط خواهط بوس .میزا
آماس تازی ،نحو زما الزم باای هباا آ توت لئیس کتابخانه تلیین خواهط شط .هباا
هزمنه مابوط به تازمانطه
خسال
خسال هیچبا نبامط از ته ما بی تا به ول انجامط.مذا بازسمط کام کتا توت امانک ایانط امزام م باشط سل صول م اهط موالس
احتمام  ،موضو لا به متصطما میز امانک اع م نمامیط.
 . 2-5با اتاس ت خیص لئیس کتابخانه ،چنانچه کتا خالج از چاپ بوس ما به ها سمید اماا تهیه اص کتا سل ساخ خالج از
ک ول نباشط ،تصمیما نهام ههک هامبزمن آ به عهط شولای کتابخانه م باشط .بطمه اتک تا انجام اقطاما بلطی ،فام امانک ایانط
بسته خواهط شط.
تبصا :
کتابخانه تا قب از سلمافک اص کتا ام ط  ،با امانکایانط تسومه حسا نخواهط کاس .بناباامن ضا لی اتک که کتابخانه لا سل اتا
از مفقوسشط کتا مطدع تازس تا زما الزم باای تفالش تهیه کتا مهیا باشط.
ماده  : 6خروج بدون مجوز منابع کتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن ،با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

قک

ماده  :7تسویه حسـاب
سان جوما موظفنط سل هنبام فالغامتحصید ما انتقال سائم به تاما سان باهها ما انصااف از تحصی با کتابخانه تسومه حسا نمامنط.
 . 1-7کدیه اع ای هیم عدم
نمامنط.

کالکنا سان با موظفنط قب از خاتمه خطمک خوس سل سان با  ،کدیه کتب امانت خوس لا به کتابخانه مستاس

کالشنات الشط سل هنبام
سنطانپزشا
 . 2-7فالغ امتحصی سکتاای فوق تخصص  ،تخصص  ،سکتاای حافه ای پزشا
تسومهحسا سائم م بامسک فام پاما نامه با فامک  ،Word pdfتصوما صول هدسه سفا تصوما تامیطمه نسخه نهام فام پاما نامه
خوس لا بصولمک آن من سل نام افزال کتابخانه التال نموس باشنط.
لاهنمای التال پاما نامه
ماده  :8رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه
 .1-8لعامک تاو به هنبام مطامله سل کتابخانه امزام اتک.
 .2-8خولس  ،آشامیط  ،اتتلمال سخانیا  ،اتتفاس از تدفن هماا سل مح کتابخانه ممنو اتک.
 . 3-8مفاس امن آئیننامه باای کدیه اتتفاس کننطاا کتابخانه اعم از اع ای هیم عدم  ،کالمنطا  ،سان جوما
اتک.

افااس میهما الزم االهاا

ماده  :9هر گونه تجدید نظر و تغییر در این آئیننامه ،به عهده مدیریت و شورای کتابخانه بر حسب نیاز میباشد.

احط کتابخانه سان اط های شاق ای

تمنبا س)

