
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن
 یدندانپزشکدانشکده 

 
 دندانپزشکیآیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه دانشکده 

 

 

ای از ضوواب  ، مجموعه یدندانپزشکدانشکده  نامه کتابخانهآئین 

 بوه ها درخصوص امانت کتاب و ارائوه سوا خ خودما و دستورالعمل

 مقخرا  اجخای و حقوق حفظ آن تدو ن از هدف. است کنندگانمخاجعه

)هیأ  علمی، دانشوجو ان و کارکنوان   اعضاء همه بخای کتابخانه

 به کتابخانه خدما  ارائه شخا   و نحوه حاضخ نامهآئین باشد.می

 المقودورحتی تا گیخد،بخمی در را دانشگاه مخاجعین و اعضاء همه

 بوخای کتابخانه اطالعاتی نابعم و امکانا  از بخداریبهخه امکان

 .آ د فخاهم اعضاء کلیه

 مدارک الزم جهت ثبت نام

  تکمیل فخم درخواست عضو ت در کتابخانه 1-

    3*4عکس  -2 

  ؛فعال الکتخونیکی پست آدرس بودن دارا -3 

 ؛ کارمندان و ژه) خود کار محل از کارمندان بخای نامه معخفی -4

 

 عضویت به مجاز افراد

 -2 علوووم پزشووکی گوویالن؛ یدندانپزشووکدانشووکده  جو اندانشوو-1
 پزشوکی علووم دانشوگاهی دندانپزشوک دانشوکده مهمان دانشجو ان

 حو  قوخاردادی و پیموانی رسومی،) اعضواء هیوأ  علموی -3 گیالن؛

 -4 گویالن؛ پزشوکی علووم دانشوگاه یدندانپزشک دانشکده  التدر س
 علووم نشوگاهدا یدندانپزشوک دانشکده  پیمانی -رسمی) کارمندان

 گیالن؛ پزشکی

 

 در خدمت  ا تحصیل دوران پا ان تا عضو ت اعتبار مد  تبصره:

   باشد. می گیالن پزشکی علوم دانشگاه یدندانپزشکدانشکده 

 

 

 



 

 مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب :2ماده

توانند اعضای کتابخانه بخابخ با مقخرا  مندرج در جدول ذ ل می

 :نه کتاب امانت بگیخنداز کتابخا

مدت  اعضای کتابخانه

 )روز(امانت

تعداد 

 کتاب

 7 22 هیات علمی

)دکترای دانشجویان

 (یدندانپزشک عمومی
10 3 

 2 02 کارمندان دانشگاه
 

 لذا .است کتابخانه عضو ت کار  داشتن کتاب، گخفتن امانت شخط **

 .بود هدخوا معذور عضو غیخ مخاجعین به کتاب امانت از کتابخانه

 .در زمان امانت حضور عضو بخای امانت ضخوری است **

 .در زمان عود  کتاب مخاجعه شخص امانت گیخنده الزامی نیست **

کلیه اعضای هیا  علمی)اعم از رسمی و پیمانی  موظف اند قبل  **

از انجام سفخهای طوالنی داخلی  ا خارج از کشور)همچون استفاده 

تابهای امانت گخفته شده را به از فخصت مطالعاتی  کلیه ک

 .کتابخانه عود  دهند

تواند بنا به ضخور  تعداد کتابها و مد  امانت کتابخانه می **

را کاهش دهد و  ا استخداد کتابها را قبل از پا ان مد  امانت 

    .درخواست نما د

در صور  امانت بودن کتاب مورد نیاز، متقاضی می تواند کتاب  **

 .مورد نظخ را به صور  الکتخونیکی رزرو نما د

  باشد.**هخ عضو فق  با کار  عضو ت خود مجاز به امانت کتاب می

تمد د امانت کتاب در صورتی امکان پذ خ است که کتاب  :تبصره 

و نیز  ک روز به توس  اعضای د گخ کتابخانه رزرو نشده باشد 

 .تار خ بازگشت، امکان تمد د کتاب وجود دارد

 

 

 

 



 

 :شود نمی داده امانت زیر منابع :3ماده

 کتب مخجع -1

 نشخ ا  ادواری -2

 پا ان نامه ها -3

 جریمه دیرکرد

روز بخسد و  ا  05در صورتی که مجموع تاخیخا  پخداخت نشده به 1-

 بخسد از تمد د و لایر 05555مجموع بدهی های پخداخت نشده به 

امانت کتاب بخای عضو به صور  خودکار از طخف نخم افزار 

 .جلوگیخی خواهد شد

 025در صورتی که مجموع تاخیخا  پخداخت نشده تحو ل موقت به 2-

ساعت بخسد از امانت به عضو به صور  خودکار از طخف نخم افزار 

  .جلوگیخی خواهد شد

  .ه مخاجعه شودجهت تسو ه تاخیخا  به کتابخان 3-

کتابخانه از تسو ه حساب با اعضا ی که هخگونه بدهی به  :تبصره

  .کتابخانه دارند خودداری خواهند

 کتب گمشده و یا خسارت دیده :5ماده 

چنانچه امانت گیخنده کتاب را گم کند  ا خسارتی به آن وارد  **

 .نما د، جبخان خسار  وارده بخ عهده امانت گیخنده خواهد بود

بنا به تشخیص ر یس کتابخانه، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده **

و  ا به هخ دلیلی امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از 

کشور نباشد، تصمیما  نها ی جهت جا گز نی آن به عهده شورای 

 .کتابخانه می باشد

خخوج بدون مجوز منابع کتابخانه ممنوع بوده و در صور   :6ماده

 .فخد خاطی بخخورد قانونی خواهد شد رخ دادن، با

 

 



 تسویه حساب :7ماده 

کلیه اعضای هیا  علمی و کارکنان دانشگاه موظفند قبل از  **

خاتمه خدمت خود در دانشگاه، کلیه کتب امانتی خود را به 

 .کتابخانه مستخد نما ند
 

 رعا ت نظم و سا خ مقخرا  کتابخانه :8ماده

 .ه در کتابخانه الزامی استرعا ت سکو  به هنگام مطالع **

خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیا ، استفاده از تلفن همخاه **

 .در محل کتابخانه ممنوع است

دانشجو می تواند در صور  داشتن نامه ی مستند از استاد **

راهنما، پا ان نامه ی مورد نیاز را بخای زمان کوتاهی به 

 .  امانت ببخد

 


