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 آئين نامه امانت

 واند امانت بگيرد. )دو نسخه از يك عنوان امانت داده نميشود(: هر عضو از هر مدرك فقط يك عنوان ميت 1تبصره 

: كليه اعضا در صورت رزرو نبودن منابع به امانت برده شده و نداشتن متقاضي ميتوانند تا يك دوره ديگر نيز آنها را تمديد  2تبصره 

 .كنند

 .كتابدار امانت قابل تغيير است: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي بر حسب شرايط و با تشخيص  3تبصره 

 .: امانت به دانشجويان دانشكده هاي ديگر دانشگاه با توجه به شرايط و با تشخيص كتابدار امانت امكانپذير است 4تبصره 

طار : هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد براي اولين بار اخ 5تبصره 

كتبي و در صورت تكرار از كليه خدمات كتابخانه هاي دانشگاه محروم ميشود.  دانشجويان نيز به عنوان متخلف به كميته انضباطي 

 .دانشگاه معرفي خواهند شد

 .: امانت منابع به دانشجويان دانشگاه غير، با توجه به شرايط و تشخيص كتابدار امكانپذير است 6تبصره 

 

 

 :منابع و موادي كه امانت داده نميشوند

 منابع مرجع    .1

 .منابعي كه هنوز در دفتر اموال كتابخانه ثبت نشده است    .2

 پايان نامه ها    .3

 طرحهاي تحقيقاتي    .4

 مجالت، نقشه ها    .5

 

 

 جريمه ديركرد، پارگي، مفقود شدن و يا هر نوع آسيب به منبع 

 .تاريخ تعيين شده، منابع را به كتابخانه بازگرداندعضو موظف است راس     •

درصورتي كه منبع در تاريخ مقرر به كتابخانه عودت داده نشود، براي هر روز تاخير جريمه برابر تعرفه هاي اعالم شده در     •

 .آغاز هر سال در نظر گرفته ميشود

 .ديدترين نسخه از همان منبع را در اسرع وقت تهيه نمايددر صورت پارگي، مفقودي و يا هرنوع آسيب منبع، عضو بايد ج    •

در صورتي كه عضو نتواند عين منبع مفقودي يا آسيب ديده را تهيه كند، وي ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول     •

 :كتابخانه ميباشد

 .شبيه كتاب خريداري شود    .1

 .گر با نظر كتابدار تهيه شودبرابر قيمت جديدترين نسخه آن، از منابع دي    .2

 



 استفاده در محل منابع

 .اعضا مي توانند در ساعاتي كه كتابخانه اعالم خواهد كرد از منابع مورد نظر در محل استفاده  كنند    .1

 .استفاده از منابع در محل براي كليه مراجعان غير عضو منوط به ارائه كارت شناسايي معتبر است    .2

 .از طرح ها ي تحقيقاتي و پايان نامه ها مجاز نمي باشدفتوكپي     .3

 

 

 .در محل كتابخانه بر اساس تعرفه هاي تعيين شده در آغاز هر سال انجام ميشود

 تبصره:  به منظور استفاده هر چه بيشتر منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه؛ اساتيد، دانشجويان، دانش پژوهان ساير

 ييد رياست كتابخانه هاي دانشگاه براي دوره زماني محدود و معين مجاز به استفاده از منابع درمراكز و ... پس از تا

 .محل ميباشند


