
  

  نامه عضويت آئين

 عضویت

ن دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم ار اعضاء هيات علمی ، عضویت در کتابخانه های دانشگاه دانشگاه تنها برای وابستگا
  کارکنان و دانشجویان مکان پذیر می باشد.

  : اعضای نظام پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی پذیرش می گردند.١تبصره 

و تفاهم نامه و ارائه ليست از سوی آموزش دانشگاه : پذیرش عضویت دانشجویان دیگر دانشگاهها تنها و با عقد قرارداد ٢تبصره 
  مربوطه امکان پذیر می باشد.

  : استفاده از منابع کتابخانه ای دانشگاه در محل کتابخانه برای کليه افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد می باشد.٣تبصره 

  مرکزی درج گردیده است.: ليست مدارک مورد نياز جهت عضویت در بخش پذیرش کتابخانه ۴تبصره 

  تومان می باشد. ۵٠٠٠هزینه عضویت و چاپ کارت مبلغ 

  :آئين نامه  خدمات

آمادگي مرکزی دانشگاه در راستاي گسترش فرهنگ کتابخواني و پژوهش در عرصه جامعه و دانشگاه، کتابخانه 

 .دارد که به کليه متقاضيان خدمات الزم را ارائه نمايد

 تسهيل ارتباط با کتابخانه مرکزی تدوین شده است. بنابراين اين آئين نامه درصدد 

    گيرندگان و استفاده کنندگان از کتابخانه گروه های زیر هستندامانت: 

 گروه اول: دانشجویان ؛

 گروه دوم: اعضای هيئت علمی 

  و نيروهای طرحی  گروه سوم: کارکنان رسمی و قرارادادی

 مقررات امانت 

 ١۵صبح تا ساعت  ٨سرویس دهی ميز امانت از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  -١ 

  کسيکه کارت عضویت به نام اوست کتاب امانت داده می شود.تنها به  -٢

  به غيراز کارت عضویت با هيچ کارتی کتاب امانت داده نمی شود. -٣



  بار تمدید نمود . ٢روز می باشد و در صورتيکه رزرو نباشد حداکثر می توان برای  ١٠مدت امانت کتاب  -۴

  رت شناسایی معتبر الزامی است .برای مطالعه کتب درسی در سالن مطاله ارائه کا -۵

 ١،که به مدت Rاطلسها، فرهنگها و کتب مرجع به هيچ وجه امانت داده نمی شود به جز اطلسهای دارای برچسب امانت  -۶
  .شب امانت داده می شوند

آن را تحویل در صورت گم شدن یا آسيب دیدن کتاب امانت گيرنده موظف است نسخه ای از عين کتاب یا جدیدترین ویرایش  -٧
  دهد .

  برابر مدت تاخير از امانت دادن کتاب معذور است . ٢در صورت تاخير در برگرداندن کتاب امانت گرفته شده کتـابخانـه تا  -٨

  در صورت تاخير متوالی و مکرر، عضویت فرد باطل خواهد شد . -٩

  ارائه کارت عضویت در هنگام تسویه حساب الزامی می باشد. -١٠

  هنگام تسویه حساب در صورتيکه کتاب دارای تاخير باشد جریمه تاخير به صورت ریالی محاسبه و اخذ خواهد شد.در  -١١

 رایط امانت گرفتن منابع کتابخانهش: 

 کتاب)  ٧( دانشجویان استعداد درخشان:  عنوان کتاب ۵گروه اول: دانشجویان تا 

 عنوان کتاب ۵گروه دوم: اعضای هيئت علمی تا 

 عنوان کتاب ٣: پرسنل دانشکده تا گروه سوم

  


