
روز برسد کتابخانه 50:چنانچه مدت تاخیرکتابها دریک ترم به بیش از4تبصره

نسبت به اعالم  ،محرومیت از کتابخانهو  دریافت جریمه نقدیعالوه بر 

 اسامی به کمیته انضباطی اقدام می نماید.

درایام امتحانات کتابها را با تاخیر تحویل دهدکتابخانه  : چنانچه عضو5تبصره

نسبت به ابطال  ،ریال به ازای هرروز تاخیر5000عالوه بر دریافت جریمه نقدی

 عضویت فرداقدام می کند. 

 ریال دریافت می نماید50000:کتابخانه جهت عضویت  مجدد افراد مبلغ6تبصره

ازطرف استفاده کنندگان کتابخانه  وارد دیرکرد:تاروشن شدن وضعیت م7تبصره

 خودداری می نماید. افراد دادن هرگونه سرویس به این دسته از از

 اده هفتم:گم شدن یاناقص شدن کتاب:م

چنانچه امانت گیرنده کتابی راگم کند باید عین کتاب راخریداری کرده *

 به کتابخانه تسلیم نماید. و

-بریدن صفحات-)پارگی سازد ناقص را کتابی نانچه امانت گیرندهچ*

و خط مخدوش نمودن وعالمتگذاری –یاهرقسمت دیگرکتاب  عکسها

ویل تحبه کتابخانه  عین کتاب راخریداری و باید داخل کتاب (کشیدن 

 دهد

نایاب گردیده باشدامانت گیرنده بایستی  *چنانچه موادامانتی گمشده دربازار

 باصالحدید مسئول ونیازکتابخانه کتابی را جایگزین نماید. 

می ن *جبران خسارت ازطریق تهیه نسخه تکثیرشده کتاب موردتایید

 باشد.

  تسویه حساب: ماده هشتم:

پایان ترم تحصیلی به میزامانت مراجعه  در *کلیه دانشجویان موظفند 

 بررسی کنند. را امانتی خود فایل و نمایند

به ماموریت بیش  یا و بازخرید-بازنشسته-*اعضای هیئت علمی که منتقل

 باید به هردلیلی به خدمت آنهاخاتمه داده می شود یا و ماه اعزام می شوند3از

 اعضای مورد این تسویه حساب در کتابخانه مرکزی تسویه حساب نمایند با

 خاتمه عضویت نمی باشد. به خدمت الزاما به معنی مامور

به هنگام تغییر وضعیت تحصیلی  نیز *دانشجویان پس ازفراغت ازتحصیل و

 با کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند. نظایرآن باید یا انصراف و-نظیرانتقال

شرکتی وطرحی دانشگاه که به سازمان -قراردادی–پیمانی –*کارکنان رسمی 

ایان پ یابه هردلیل به خدمت آنها و شوند می بازخرید بازنشسته ویا-دیگرمنتقل

 باکتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند.  داده می شود باید

ماده نهم:رعایت مواردزیرازسوی استفاده کنندگان درمحیط 

 کتابخانه الزامی است:

 *رعایت سکوت کامال ضروری است.

برهم زدن  نظافت درمحیط کتابخانه یک وظیفه است و رعایت نظم و*

  ممنوع است. اکیدا بطوری که مانع مطالعه دیگران گرددنظم 

 ممنوع است. سیگارکشیدن اکیدا و خوردن وآشامیدن*

 کالسورو..(به داخل کتابخانه ممنوع است.-آوردن وسیله )کیف*

 فرد می باشد. *مسولیت گم شدن وسایل درداخل کتابخانه به عهده خود

 ع می باشد.درداخل کتابخانه صحبت کردن با موبایل ممنو*

استفاده از فیلتر شکن و  ماده دهم: قانون استفاده از سایت:

ورود به سایت های غیرعلمی و غیر مجاز ممنوع می باشد، در 

 .دانشجو به حراست دانشگاه معرفی می گردد، صورت مشاهده 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه نحوه استفاده 

 ازکتابخانه

 

 

 بزوارستهیه و تنظیم واحد کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

 



 ماده اول:استفاده کنندگان

 *اعضاء هیئت علمی وآموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 *دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 پیمانی وقراردادی وطرحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار–*کارکنان رسمی 

موسسات آموزشی وسایر مراجعان )فقط  دانشجویان واعضاء هیئت علمی دیگر

 استفاده ازمنابع کتابخانه درسالن مطالعه امکانپذیر باارائه کارت شناسایی معتبر

 است.(

 شرایط ومدارک الزم جهت عضویت:–ماده دوم 

یت وبه کتابخانه می توانند به عض ارائه مدارک مشروحه زیر واجدشرایط با *افراد

 کتابخانه درآیند.

م تکمیل فر مربیان: تایید آموزش دانشگاه و آموزشی و *اعضائ هیئت علمی و

 درخواست عضویت 

 تکمیل فرم درخواست عضویت  ارائه کارت دانشجویی و :*دانشجویان

یک قطعه عکس وتکمیل فرم درخواست -تاییدکارگزینی محل کار *کارکنان:

 عضویت 

 عضویت:ماده سوم:اعتبارمدت 

 مادامیکه رسما شاغل دردانشگاه محسوب شوند.       اعضاء هیئت علمی وآموزشی:*

مادامیکه رسما درمقطع تحصیلی  تا *دانشجویان: تاپایان دوره تحصیل و   

 محسوب شوند. مربوطه دانشجو

بیمارستانهای تابعه شاغل  دانشگاه علوم پزشکی و مادامیکه رسما در ارکنان:ک

 هستند.

 مدت امانت: شرایط و ه چهارم:ادم

تعداد کتابهایی که افراد می توانند دریک زمان به امانت بگیرند به شرح زیر می 

 باشد: 

 دوماه حداکثر جلد10*اعضاء هیئت علمی 

 5کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای  *دانشجویان

 روز14جلدبه مدت 

 روز14جلدبه مدت 3*کارکنان دانشگاه 

 روز 21به مدت  جلدکتاب3*مربیان:

بق ط امانت کتاب در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تمدید :1تبصره

 بالمانع است. )فقط یک بار(مقررات

اقدام به گردش کتاب نمایند.  درصورت مشاهده  :هیچکدام ازاعضا نباید2تبصره

 عضویت ایشان اقدام می نماید.  موارد تخلف کتابخانه به لغو

ی نیاز متقاض ی که کتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء مورد:در صورت3تبصره

 آن را بنماید. دیگری داشته باشد کتابخانه مجازاست درخواست استرداد

بدیهی  . ساعت برای آنها نگهداری  می شود48پس ازتهیه :کتابهای رزرو4تبصره

 می گیرد.  متقاضی بعدی قرار است درصورت عدم مراجعه دراختیار

ابخانه باتوجه به درخواست نیازمراجعان بعضی ازکتب پرمراجعه :کت5تبصره 

کاهش  درمورد آنها می نمایند  ومدت امانت را"رزرو"درسی راشامل مقررات 

 فقط در سالن مطالعه قابل استفاده خواهد می دهدوحتی درمواردی  این کتابها

 بود.  

تعطیالت  ایام خاص )ایام امتحانات.ایام در کتابها و تعداد مدت امانت :6تبصره

ص تشخی مورد کتابهای پراستفاده با همچنین در و بین ترم وتعطیالت نوروز(

 شد. مسئول کتابخانه تعیین خواهد

تنها توسط صاحب کارت  و کارت دانشجوییارائه  امانت کتاب تنها با :7تبصره

 است. امکانپذیر

جهت تمدید آوردن کتابها ضروری بوده و تمدید تلفنی  :8تبصره

 می باشد.امکانپذیر ن

نسخه ازیک عنوان کتاب را 2یک عضودریک زمان نمی تواند:9تبصره

 امانت بگیرد

 بادقت بررسی نموده و :امانت گیرنده موظف است موادامانتی را10بصرهت

به مسئول میزامانت اطالع  درصورت مشاهده عیب ونقص بالفاصله مراتب را

زطرف درغیراینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده ادهد.

 کتابخانه می باشد.

امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده درمقابل  :درقبال مواد11تبصره

درصورت بروز اشکال هیچگونه عذری پذیرفته نمی  کتابخانه مسئول می باشدو

 باشد.

کتب مرجع شامل  شود: نمی داده امانت که پنجم:کتبی ماده

 رزرو اطلس ها وکتابهای-دایره المعارف ها–فرهنگ ها 

 کتاب: ششم:تاخیردربرگرداندن ماده

انه به کتابخ مقرر چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو درموعد

 دریافت خواهدشد. ریال جریمه5000به ازای هر روزعودت داده نشود 

 :این مقررات شامل کلیه اعضاءکتابخانه می باشد.1تبصره

جهت تحویل مراجعه نکند  نموده اما :چنانچه عضوی سه بارکتاب رزرو2تبصره

  کتابخانه به درخواست های رزرو بعدی ترتیب اثر خواهدداد.

دوبرابر  پرمراجعه به ازای هرروز و درمورد کتابهای رزرو :جریمه تاخیر3تبصره

     .می باشد جریمه ثابت


