
 
 خدمت سطح نامه توافق

 ای به دانشجویان علوم پزشکیارائه خدمات کتابخانه

18042585000 

 مقدمه

سطح  یدر اعتال یاساس ی، از نقشعلم و دانش نهیدر زم ایزنده و پو یا، کتابخانه به عنوان انداموارهبدون شک

و  یاقتصاد ،یاسیس ،یسعه اجتماعدر تو یی. در عصر حاضر کتابخانه سهم بسزاجامعه برخوردار است کیفرهنگ 

کردن اوقات  یو غن یو خود آموز یرسم زشفرهنگ، آمو شرفتیدر حفظ و پ یجامعه داشته و نقش مهم یفرهنگ

 میمداوم، تصم یریادگی یرا برا یاساس طیدانش که شرا یاست به سو یکتابخانه دروازه اکرده است.  فایفراغت ا

 آورد. یم همفرا به خصوص دانشجویان را یاجتماع یافراد و گروه ها یمستقل، و توسعه فرهنگ یریگ

نهایت تالش پردازد و می ایدمات کتابخانهارائه خبه  معاونت تحقیقاتتوسط نیز دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 دانشجویان عزیز را دارد. ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش بهبود و را درخود 

 فاهدا

 ر دانشگاهآموزش و پژوهش د یفیکمک به ارتقاء سطح ک 

 دسترسی به آنها لیتمرکز منایع اطالعاتی و تسه 

 یکیو گسترش منابع الکترون هیته 

 کشور یارائه خدمات به جامعه پزشک 

 یدانشکده ا یکتابخانه ها جادیگسترش کتابخانه و ا 

  آموزشی  -های مراکز درمانیارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی پزشکی در کتابخانه

 تابعه دانشگاه

 یراپزشکیپزشکی و پ یجدید در حوزه ها یکیپایگاه های الکترون یفیو ک یگسترش کم 

 آموزش قیمراجعه کنندگان از طر یبردن سواد اطالعات باال 

 به آن ها یمنابع و سهولت دسترس یبروزرسان ایو  یفراهم ساز د؛یرمفیو حذف منابع ناکارآمد و غ یازسنجین 



 و کاوش مراجعه کنندگان ییجو قتیو پرورش حس حق تیجذاب به منظور تقو یطیمح جادیا 

 های مرتبط با این خدمتفعالیت

 ارائه دسترسی به منابع علمی 

 امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی 

 استفاده کننده جامعه

 هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه. اعضاء

  هزینه ها و پرداخت ها

 باشد. و بسته به مدت زمان امانت کتاب متغیر تواند با توجه به نوع فعالیتمی پرداخت هزینه

  



 نامه نحوۀ استفاده از خدمات کتابخانه آیین

 استفاده کنندگان

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یو آموزش یعلم ئتیاعضاء ه 

 سبزوار یدر دانشگاه علوم پزشک لیشاغل به تحص انیدانشجو 

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یو طرح یو قرارداد یمانیپ یکارکنان رسم 

 ییت شناسامراجعان )فقط با ارائه کار ریو سا یموسسات آموزش گرید یعلم ئتیو اعضاء ه انیدانشجو 

 .است( ریمعتبر استفاده از منابع کتابخانه در سالن مطالعه امکانپذ

 تیو مدارک الزم جهت عضو طیشرا

 ندیکتابخانه درآ تیتوانند به عضو یبه کتابخانه م ریبا ارائه مدارک مشروحه ز طیافراد واجد شرا. 

 تیفرم درخواست عضو لیآموزش دانشگاه و تکم دیی: تایو آموزش یعلم ئتیاعضاء ه 

 تیفرم درخواست عضو لیو تکم یی: ارائه کارت دانشجوانیدانشجو 

 تیفرم درخواست عضو لیقطعه عکس و تکم کیمحل کار،  ینیکارگز دییکارکنان: تا 

 تیاعتبار مدت عضو

 باشند یعلم ئتیکه عضو ه ی: تا زمانیو آموزش یعلم ئتیاعضاء ه. 

 باشند لیمشغول تحص یلیکه در همان مقطع تحص ی: تا زمانانیدانشجو. 

 که جزء کارکنان دانشگاه محسوب شوند یکارکنان: تا زمان. 

 و مدت امانت طیشرا

 :باشد یم ریبه شرح ز رندیزمان به امانت بگ کیتوانند در  یکه افراد م ییکتاب ها تعداد

 

 روز 60جلد به مدت  7: یعلم ـاتیاعضاء ه 

 روز 21جلد به مدت  5ارشد:  یو کارشناس یدکتر انیدانشجو 



 روز 14جلد به مدت  3: یو کاردان یکارشناس انیدانشجو 

  :روز14جلد به مدت 3کارکنان دانشگاه 

 .یک بار بالمانع استتمدید امانت کتاب در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد، طبق مقررات فقط  :1تبصره

 اهده موارد تخلف کتابخانه به لغوهیچکدام از اعضا نباید اقدام به گردش کتاب نمایند. درصورت مش :2تبصره

 .عضویت ایشان اقدام می نماید

تواند درخواست  یعودت داده شود، م دیبا یدهد کتاب امانت صیتشخ یلیکتابخانه به هر دل کهیدر صورت :3تبصره

 .شده توسط کتابخانه خواهد بود نییو عضو موظف به بازگرداندن کتاب در زمان تع دیاسترداد کتاب را بنما

است درصورت عدم  یهیشود. بد یم یآن ها نگهدار یساعت برا 48 هیرزرو پس از ته یکتاب ها :4تبصره

 .ردیگ یقرار م یبعد یمتقاض اریمراجعه در اخت

 یم“ رزرو”را شامل مقررات  یاز کتب پرمراجعه درس یمراجعان بعض ازیبخانه با توجه به درخواست نکتا :5تبصره

کتاب ها فقط در سالن مطالعه قابل  نیا یدر موارد یدهد و حت یو مدت امانت را در مورد آن ها کاهش م ندینما

  .استفاده خواهد بود

مدت امانت و تعداد کتاب ها در ایام خاص )ایام امتحانات، ایام تعطیالت بین ترم و تعطیالت نوروز( و  :6تبصره

 .هم چنین در مورد کتاب های پراستفاده با تشخیص مسئول کتابخانه تعیین خواهد شد

 .امانت کتاب فقط با ارائه کارت دانشجویی توسط صاحب کارت امکان پذیر است :7تبصره

 پذیرضروری بوده و تمدید تلفنی امکان رندهیتمدید، آوردن کتاب ها و ارائه کارت دانشجویی توسط امانت گ جهت

 .باشد نمی

  .یک عضو در یک زمان نمی تواند دو نسخه از یک عنوان کتاب را امانت بگیرد :9تبصره



درصورت مشاهده عیب و نقص بالفاصله امانت گیرنده موظف است مواد امانتی را با دقت بررسی نموده و  :10تبصره

مراتب را به مسئول میز امانت اطالع دهد. درغیر این صورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه 

 . می باشد

فقط شخص امانت گیرنده در قبال مواد امانت گرفته شده مسئول می باشد و هیچ گونه عذری پذیرفته  :11تبصره

 . نخواهد شد

 شود یکه امانت داده نم یکتب

 رزرو یالمعارف ها، اطلس ها و کتاب ها رهیمرجع شامل فرهنگ ها، دا کتب

 برگرداندن کتاب ردریتاخ

هر روز  یکتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود به ازا چنانچه

 .خواهد شد افتیدر مهیجر الیر 2500

رزرو  یمراجعه نکند کتابخانه به درخواست ها لیسه بار کتاب رزرو نموده اما جهت تحو یچنانچه عضو :1تبصره

 .اثر نخواهد داد بیترت یبعد

 .باشد یم الیر 5000هر روز  یرزرو و پر مراجعه به ازا یدر مورد کتاب ها ریتاخ مهیجر :2تبصره

روز برسد، کتابخانه عالوه بر دریافت جریمه  50چنانچه مدت تاخیر کتاب ها در یک ترم به بیش از  :3تبصره

 .نقدی فرد را به مدت یک ترم از کتابخانه محروم می کند

چنانچه عضو در ایام امتحانات )تعیین شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه( کتاب ها را با تاخیر تحویل  :4تبصره

 . دهد، ملزم به پرداخت جریمه دو برابر می گردد

 .دینما یم افتیدر الیر 50000مجدد افراد مبلغ  تیکتابخانه جهت عضو :5تبصره

ز طرف استفاده کنندگان، کتابخانه از دادن هرگونه سرویس به تا روشن شدن وضعیت موارد دیرکرد ا :6تبصره

 . این دسته از افراد خودداری می نماید



 رندهیامانت گ لیامانت موظف اند جهت امانت دادن کتاب ها نسبت به کنترل نمودن فا زیم انیمتصد :7تبصره

 .ندیاقدام نما

 لیست اخطار صادر شده و به اطالع ایشان خواهد رسید برای اعضایی که تاخیر در بازگشت کتاب دارند، :8تبصره

 .در صورت عدم مراجعه و تحویل کتاب ها، دریافت دیرکرد از طریق امور مالی دانشگاه پیگیری می شود.

تاخیر در بازگرداندن کتاب تکرار شود، برای بار دوم عالوه بر دریافت جریمه نقدی عضویت  کهیدر صورت :9تبصره

درآمده و چنانچه برای بار سوم اتفاق بیفتد، عالوه  قینه های دانشگاه به مدت یک هفته به حالت تعلفرد در کتابخا

 .گرددبر جریمه نقدی عضویت به مدت یک ترم تحصیلی تعلیق می 

 ناقص شدن کتاب ایگم شدن 

شت، جدیدترین ویرایش همان کتاب روز از تاریخ بازگ 30چنانچه امانت گیرنده کتابی را گم کند باید ظرف مدت 

 .را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد )در طول این مدت جریمه دیرکرد نیز محاسبه خواهد شد(

چنانچه امانت گیرنده کتابی را ناقص سازد )پارگی، بریدن صفحات، عکس ها یا هر قسمت دیگرکتاب، مخدوش 

 .زم به پرداخت دو برابر بهای کتاب )به قیمت روز( می باشدمل( کتاب داخل کشیدن خط و گذارینمودن، عالمت

چنانچه مواد امانتی گمشده در بازار نایاب گردیده باشد، امانت گیرنده بایستی با صالحدید مسئول و نیاز کتابخانه 

 . کتابی را جایگزین نماید

 .ستین ریپذجبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب امکان

 حساب هیتسو

 .کنند یخود را بررس یامانت لیو فا ندیامانت مراجعه نما زیبه م یلیترم تحص انیموظفند در پا انیدانشجو هیکل

اعضای هیئت علمی که منتقل، بازنشسته، بازخرید و یا به ماموریت بیش از سه ماه اعزام می شوند و یا به هر 

این تسویه حساب در . دلیلی به خدمت آن ها خاتمه داده می شود باید با کتابخانه مرکزی تسویه حساب نمایند

 . اشدمورد اعضای مامور به خدمت الزاما به معنی خاتمه عضویت نمی ب



دانشجویان پس از فراغت از تحصیل و نیز به هنگام تغییر وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید 

 . با کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند

کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی دانشگاه که به سازمان دیگرمنتقل، بازنشسته و یا بازخرید می شوند 

 . به هر دلیل به خدمت آن ها پایان داده می شود باید با کتابخانه مرکزی تسویه حساب کنند و یا

 :است یکتابخانه الزام طیاستفاده کنندگان در مح یاز سو ریموارد ز تیرعا

 رعایت سکوت در محیط کتابخانه ضروری است . 

 خوردن و آشامیدن و سیگارکشیدن در محیط کتابخانه اکیداً ممنوع است . 

 است ممنوع کتابخانه داخل به...(  و تاپآوردن وسیله )کیف، کیف لپ . 

 مسئولیت گم شدن وسایل در داخل کتابخانه به عهده خود فرد می باشد . 

 در داخل کتابخانه صحبت کردن با موبایل ممنوع می باشد . 

 یپژوهش یشورا 1397/05/24مورخ 438تبصره در جلسه شماره  19ماده و  9نامه در  نییآ نیا

 .دیرس بیو به تصو یدانشگاه بررس


