
 باسمه تعـالي 

 "دانشگاه علوم پزشکی گيالنو كتابخانه های اقماری استفـاده از كتابخـانه مركزی  یهــنامنــآئي"

كنندگان است. هدف به مراجعه ها درخصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدماتاي از ضوابط و دستورالعملنامه كتابخانه، مجموعهآئين

 باشد.مقررات كتابخانه براي همه اعضاء )هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان( مياز تدوين آن حفظ حقوق و اجراي 

گيرد، نامه حاضر نحوه و شرايط ارائه خدمات كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي به همه اعضاء و مراجعين دانشگاه را در برميآئين

 كتابخانه براي كليه اعضاء فراهم آيد. برداري از امكانات و منابع اطالعاتيالمقدور امكان بهرهتا حتي

 افراد مجاز به استفاده از كتابخانه و شرايط عضويت :1ماده 

 افراد مجاز به عضویت         

  

  دانشگاه علوم پزشكي گيالن دانشجويان -1

 دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن -2

 گيالن دانشگاه علوم پزشكي( دادي حق التدريسارو قر اعضاء هيأت علمي )رسمي، پيماني -3

 دانشگاه (پيماني -)رسميمندان كار -4

 كارمندان )طرحي( -5

 
 عضویت مدارک الزم              

  دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 .ندمراجعه نماي خود عكس اسكن شده به همراه كارت دانشجويي و مراجعه به كتابخانه دانشكده محل تحصيلبا در دست داشتن 

  

 دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

آموزش مبني بر اشتغال به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي  نام ازثبت ارائه گواهيهمراه خود به عكس اسكن شده با در دست داشتن 

 مراجعه نمايند. خود دانشكده محل تحصيلبه كتابخانه واحد(  12)حداقل يک ترم و گيالن براي مدتي معين

 اعضاء هیأت علمي دانشگاه

 .دمراجعه نماين به كتابخانه محل خودارائه كارت شتتناستتايي هيأت علمي از دانشتتگاه  عكس استتكن شتتده همراه بابا در دستتت داشتتتن  
 ددريافت كارت عضتتويت مي باي تتت از محل فعاليت خود نامه اي مبني بر قرارداحق التدريس جهت -هيات علمي قراردادي اعضتتاي)

                                                             مدت معين ارائه نمايند(. تدريس به

 دانشگاه مندانکار  

ان محل دانشگاه يا كتابخانه دانشكده يا بيمارست  كتابخانه مركزي به حكم كارگزيني عكس اسكن شده همراه بابا در دست داشتن 

 خدمت خود مراجعه كنند.



  :تبصره
 باشد.در دانشگاه علوم پزشكي گيالن مي يا خدمت اعتبار عضويت تا پايان دوران تحصيلمدت  

 

 مقررات امانت، تمديد، رزرو و استرداد كتاب :2ماده 

        :توانند از كتابخانه كتاب امانت بگيرندمي اعضاي كتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذيل

 مدت امانت اعضای کتابخانه

 )روز(

 تعداد کتاب

 7 02 هیات علمی

 5 20 ارشد(-تخصصی-)فوق تخصصی دانشجویان

 3 22 کاردانی(-کارشناسی-)دکترای حرفه ایدانشجویان

 0 22 دانشگاه کارمندان

 

 .لذا كتابخانه از امانت كتاب به مراجعين غير عضو معذور خواهد بود تابخانه است.در ك. شرط امانت گرفتن كتاب، عضويت  1-2

 . در زمان امانت حضور عضو براي امانت ضروري است.2-2

 گيرنده الزامي ني ت.مراجعه شخص امانتدر زمان عودت كتاب، . 3-2

خارج از كشتتور )همنون  . كليه اعضتتاي هيأت علمي )اعم از رستتمي و پيماني( مو فند قبل از انجام ستتفرهاي طوخني داخل و يا 4-2

 .دهند عودت كتابهاي امانت گرفته شده را به كتابخانهاستفاده از فرصت مطالعاتي( كليه 

ت پايان مدت امان  امانت را كاهش دهد و يا استتتترداد كتابها را قبل از تواند بنا به ضتتترورت تعداد كتابها و مدتكتتابخانه مي .  5-2

 .درخواست نمايد

 رزرو نمايد.بصورت الكترونيكي(تواند كتاب موردنظر را . در صورت امانت بودن كتاب موردنياز، متقاضي مي 6-2

 . هر شخص مجاز به رزرو دو كتاب مي باشد. 7-2

  .است قابل تمديد هبار ، توسط شخص امانت گيرند يک  باشند، تا امانتي كه توسط ديگران رزرو نشده . مدارك 8-2

 :1تبصره  



پذير استتت كه كتاب توستتط اعضتتاي ديگر كتابخانه رزرو نشتتده باشتتد و نيز يک روز به تاري    تمديد امانت كتاب در صتتورتي امكان

 امكان تمديد كتاب وجود دارد. ،بازگشت

 

 :2تبصره 

 نمايد.تواند اقدام به امانت كتاب ساعت بعد از اعالم بازگشت )كتاب رزرو شده( توسط كتابخانه، مي 24 متقاضي تا

 شود:: منابعي كه امانت داده نمي3ماده 

 كتابهاي مرجع )اطلس ها، فرهنگ ها، دايره المعارف ها(.  1-3

 نشريات ادواري.  2-3

  هاي تحصيلينامهپايان. 3-3

 : جريمه ديركـرد4ماده 

مول جريمه امانت گرفته م تترد ننمايد، مش شتده از ستوي كتابخانه، كتاب يا كتابهايي را كه   گيرنده در زمان تعييندر صتورتي كه امانت 

  خواهد شد. ديركرد

 به شرح زير مي باشد:  نخ ت . جريمه ديركرد كتب عادي در مرحله 1-4 

ريال برسد از تمديد و 55555روز برسد و يا مجموع بدهي هاي پرداخت نشده به  55درصورتيكه مجموع تاخيرات پرداخت نشده به  -  

 جلوگيري خواهد شد.بصورت خودكار طرف نرم افزار امانت كتاب براي عضو 

طرف نرم  ازبصورت خودكار ستاعت برسد از امانت به عضو   725در صتورتيكه مجموع تاخيرات پرداخت نشتده تحويل موقت به    -   

 جلوگيري خواهد شد.افزار 

 مراجعه شود.كتابخانه  بهت ويه تاخيرات  جهت  -

 تبصره:

 اعضايي كه هرگونه بدهي به كتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود.ح اب با كتابخانه از ت ويه

 

 : كتب گمشده و یا خسارت دیده5ماده 

جبران خ تتتارت وارده برعهده امانت گيرنده خواهد بود.  گيرنده كتاب را گم كند يا خ تتتارتي به آن وارد نمايد،. چنتاننه امانت  1-5

سازي، نحوه و زمان خزم براي جبران آن توسط رئيس كتابخانه تعيين خواهد شد. آمادهميزان خ تارت و هزينه مربوط به ستازماندهي و   



جبران خ تارت هينگاه نبايد از سته ماه بيشتتر به طول انجامد.لذا بازديد كامل كتاب توسط امانت گيرنده الزامي مي باشد و در صورت    

 ماييد.مشاهده موارد احتمالي، موضوع را به متصديان ميز امانت اعالم ن

. بر اساس تشخيص رئيس كتابخانه، چناننه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلي امكان تهيه اصل كتاب در داخل و خارج از  2-5

 باشد. بديهي است تا انجام اقدامات بعدي، فايل امانتكشتور نباشتد، تصميمات نهايي جهت جايگزيني آن به عهده شوراي كتابخانه مي  

 خواهد شد.گيرنده ب ته 

 تبصره:

گيرنده ت تويه ح تاب نخواهد كرد. بنابراين ضتروري است كه كتابخانه را در    كتابخانه تا قبل از دريافت اصتل كتاب گمشتده، با امانت  

 اسرع وقت از مفقودشدن كتاب مطلع سازد تا زمان خزم براي سفارش و تهيه كتاب مهيا باشد.

ممنوع بوده و در صـــورت را دادن، با فرد خابي برخورد وانوني  : خروج بدون مجوز منابع كتابخانه 6ماده 

 خواهد شد.

 

 : تسويه حسـاب7ماده 

 التحصيلي يا انتقال دائم به ساير دانشگاهها و يا انصراف از تحصيل با كتابخانه ت ويه ح اب نمايند.دانشجويان مو فند در هنگام فارغ

مو فند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه  كاركنان دانشگاهو . كليه اعضتاي هيأت علمي  1-6

 م ترد نمايند.

 تحويل دادن كارت عضويت كتابخانه الزامي است. ح اب دائم با كتابخانه،. در هنگام ت ويه 2-6

طع كارشناسي ارشد و امق فارغ التحصيالن برايپايان نامه  Wordو  pdfسي دي شامل فايل ح اب دائم تحويل . در هنگام ت ويه 3-6

 الزامي است.مركزي دكترا به كتابخانه 

 pdf سي دي با فرمتهاي ن خه 2،  و دندانپزشكي دكتراي حرفه اي پزشكي و تخصتصتي   مقاطع فارغ التحصتيل دانشتجويان   (1

 .از محتواي كل پايان نامه بطور يكپارچه word و

 
از محتواي  word و pdf با فرمتهايمربوطه، ن خه سي دي  3،  دانشجويان ارشدفوق تخصصي و دانشجويان مقاطع دكتراي  (2

 .كل پايان نامه بطور يكپارچه

 

 : رعايت نظم و ساير مقررات كتابخانه8ماده 

 ( رعايت سكوت به هنگام مطالعه در كتابخانه الزامي است. 1-8

 .از تلفن همراه در محل كتابخانه ممنوع استآشاميدن، استعمال دخانيات، استفاده  (خوردن، 2-8



كنندگان كتابخانه اعم از اعضتتاي هيأت علمي، كارمندان، دانشتتجويان و افراد ميهمان خزم   نامه براي كليه استتتفاده( مفاد اين آئين 3-8

 اخجرا است.

 

كتابخانه بر حســـب نیاز  نامه، به عهده مديريت و شـــورا : هر گونه تجديد نظر و تغییر در اين آئین9ماده  
 باشد.مي

 

 

 

 

 

 کتابخانه مرکزی و پایگاه عرضه ابالعات پزشکی

 


