آيين نامه عضويت كتابخانه
عضويت در كتابخانه الزامي است
 كتابخانه مجهز به نرم افزار تحت وب آيان مي باشد كه خدمات ثبت نام ،جستجو ،تمديد و رزرو مدارك به صورت
آنﻼين امكان پذير مي باشد) .راهنماي عضويت در نرم افزار كتابخانه(
هنگام امانت ،از كارت دانشجويي شخص ديگري نمي توان استفاده كرد
مدت امانت كتاب  7روز مي باشد و درصورت رزرو نبودن كتاب مورد نظر يك هفته ديگر قابل تمديد مي
باشد مدت امانت مي تواند با توجه به نياز مراجعين به تشخيص كتابدار كاهش يابد
در صورتي كه كتاب هاي امانت داده شده در تاريخ مقرر به كتابخانه تحويل داده نشود بار اول مدت  2هفته  ،بار
دوم مدت يك ماه و بار سوم به مدت يك ترم امانت گيرنده از دريافت كتاب محروم خواهد شد
 كتاب مرجع تنها در سالن كتابخانه قابل استفاده هستند و به هيچ وجه امانت داده نمي شوند
سقف استفاده از كتاب جهت اساتيد  10عنوان  ،مربيان  6عنوان  ،دانشجويان  5عنوان و ساير پرسنل دانشگاه 3
عنوان مي باشد
از باز پس گرفتن كتب مخدوش شده معذوريم
 در صورت گم شدن كتاب  ،اصل كتاب خريداري و به كتابخانه عودت داده شود
از گذاشتن وسايل شخصي خود در كتابخانه خود داري نمائيد  .كتابخانه هيچ گونه مسئوليتي در قبال گم شدن
آنها ندارد.
شماره عضويت:

شماره دانشجويي براي دانشجويان و شماره ملي براي ساير اعضا به عنوان شماره عضويت استفاده خواهد شد.

مدت عضويت:

دانشجويان :در مدت اشتغال به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
كاركنان رسمي و پيماني  :در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
كاركنان قراردادي :به مدت قرارداد ،تمديد عضويت با رويت آخرين حكم كارگزيني توسط مسئولين بخش امانت
كتابخانه

كاركنان طرح و نظام وظيفه  :به مدت طرح و خدمت نظام وظيفه در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
اعضاي هيئت علمي رسمي و پيماني  :در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
اعضاي هيئت علمي طرح و نظام وظيفه  :به مدت طرح و خدمت نظام وظيفه در دانشگاه
مدارك مورد نيازجهت عضويت:
تكميل و ارسال فرم عضويت مربوط به كتابخانه در نرم افزار تحت وب آريان
ارسال معرفي نامه كاركنان از محل كار با امضاي باﻻترين مقام مسئول )معاونين ،روساي دانشكده ها و
بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه  ،شبكه هاي بهداشت ( از طريق اتوماسيون اداري
ارسال معرفي نامه اعضاي هيات علمي از كارگزيني
ارائه يك قطعه عكس
تسويه حساب:

تسويه حساب هر دانشجو در دانشكده مربوطه انجام مي شود.
كادر آموزشي قبل از استفاده از فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور ،مرخصي مطالعاتي ،مرخصي هاي طوﻻني
مدت ،انتقالي ،بازنشستگي و هرگونه قطع ارتباط استخدامي با دانشگاه بايستي از كتابخانه دانشكده تسويه
حساب دريافت نمايند.

