
 تآیین نامھ ھا عضوی
 
 

 كشرایط امانت مدار
 دفقط با ارائھ كارت عضویت , كتاب امانت داده مي شو .1
 دھنگام امانت گرفتن از كارت عضویت شخص دیگري نمي توان استفاده كر .2
روز مي باشد و در صورت رزرو نبودن كتاب مورد نظر یك ھفتھ دیگر قابل  ٧مدت امانت كتاب  .3

 .تمدید مي باشد
 دمدت امانت موارد درسي مي تواند با توجھ بھ نیاز مراجعین , بھ تشخیص كتابخانھ كاھش یاب .4
, یك كتب در صورت براي تمدید جھت امانت , عضو الزم نیست كتاب خود را ھمراه داشتھ باشد  .5

 دنداشتن متقاضي دو نوبت قابل تمدید مي باش
 ٢در صورتي كھ كتابھاي امانت داده شده در تاریخ مقرر بھ كتابخانھ تحویل داده نشوند بار اول مدت  .6

 .ھفتھ بار دوم بھ مدت یك ماه و بار سوم بھ مدت یك ترم امانت گیرنده از دریافت كتاب محروم خواھد شد
رت گم شدن منابع كتاب و یا وارد كردن خسارت بھ منابع كتابخانھ و یا تاخیر در برگشت كتب در صو .7

 داعضاء ملزم بھ جریمھ تعیین شده از طرف كتابخانھ مي باشن
در صورت مشاھده ھر گونھ تخلف در زمینھ خروج بدون مجوز كتب , نشریات و سایر منابع از  .8

 دي معلق و بھ كمیتھ انضباطي دانشگاه اعالم و پیگیري خواھد شكتابخانھ , عضویت فرد یا افراد خاط
 CD ھا در محل كتابخانھ قابل استفاده مي باشد دانشجویان در صورت نیاز مي توانند CD مجموعھ .9

 دمورد نیاز را از طریق كتابخانھ كپي نماین
 دنمایامانت گیرنده مجاز نیست كتاب امانت گرفتھ شده را بھ دیگران واگذار  .10
 دبعد از ظھر مي باش ٧صبح تا  ٧:٣٠ساعات كار كتابخانھ از  .11
اعضاء محترم ھیات علمي بایستي چند روز قبل از شروع ترم كتابھاي مرجع و رفرنس خود را بھ  .12

 دكتابخانھ اعالم نمایند تا بخش امانت در صورت نبود كتب ذكر شده بھ خریداري آنھا اقدام نماین
ي و التین و كتب مرجع تنھا در سالن كتابخانھ قابل استفاده ھستند و بھ ھیچ وجھ امانت مجالت فارس .13

 دداده نمي شون
 
 
 

 اتعداد مدارك و مدت امانت كتابھ
 .امانت كتاب و سایر مدارك فقط در قبال ارائھ كارت عضویت كتابخانھ میسر مي باشد

پزشكي و دانشكده پرستاري و پیراپزشكي داراي تعداد مدارك و مدت امانت كتابھا در كتابخانھ دانشكده 
 :سیستم امانت مشترك مي باشند، بشرح زیر خواھد بود

 زرو ٣٠مدرك  ١٠اعضاي ھیئت علمي و مدرسین  •
 زرو ١۴مدرك  ١٠دانشجویان كارشناسي ارشد  •
 زرو ٧مدرك  ۵دانشجویان پزشكي و پیراپزشكي  •
 زرو ٧مدرك  ۵كاركنان •
 

 تكارت عضوی
 



 
پرسنلي كاركنان و اعضاي ھیئت علمي و كارت دانشجویي در كتابخانھ ھاي دانشگاه معتبر خواھد  كارت

 .بود
شماره دانشجویي براي دانشجویان و شماره ملي براي سایر اعضا بھ عنوان شماره عضویت استفاده 

 .خواھد شد
 
 
 
 

 تمدت عضوی
 مشكي جھردانشجویان: در مدت اشتغال بھ تحصیل در دانشگاه علوم پز -1
  كاركنان رسمي و پیماني : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جھرم-2
كاركنان قراردادي: بھ مدت قرارداد، تمدید عضویت با رویت آخرین حكم كارگزیني توسط مسئولین -3

 ھبخش امانت كتابخان
 موم پزشكي جھركاركنان طرح و نظام وظیفھ : بھ مدت طرح و خدمت نظام وظیفھ در دانشگاه عل -4
   اعضاي ھیئت علمي رسمي و پیماني : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جھرم -5
اعضاي ھیئت علمي طرح و نظام وظیفھ : بھ مدت طرح و خدمت نظام وظیفھ در دانشگاه علوم  -6

 مپزشكي جھر
 
 

 تمدارك مورد نیازجھت عضوی
 ھنتكمیل و ارسال فرم عضویت مربوط بھ كتابخا -1 ه

ارسال معرفي نامھ كاركنان از محل كار با امضاي باالترین مقام مسئول (معاونین، روساي دانشكده ھا  -2
 يو بیمارستان ھاي مطھري و پیمانیھ ، شبكھ ھاي بھداشت ) از طریق اتوماسیون ادار

 يارسال معرفي نامھ اعضاي ھیات علمي از كارگزین -3
 سارائھ یك قطعھ عك -4
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