
 آئیه وبمٍ امبوت

 

 دادٌ امبوت ػىًان یک اس وسخٍ يد ( ثگیزد امبوت میتًاوذ ػىًان یک فقظ مذرک َز اس ػضً َز : 1تبصره

 ).ومیشًد

 یک تب میتًاوىذ متقبضی وذاشته ي شذٌ ثزدٌ امبوت ثٍ مىبثغ وجًدن رسري صًرت در اػضب کلیٍ: 2تبصره

 ویش دیگز ديرٌ

 .کىىذ تمذیذ را آوُب

 تغییز قبثل امبوت کتبثذار تشخیص ثب ي شزایظ حست ثز امبوتی مىبثغ تؼذاد ي امبوت سمبن مذت: 3تبصره

 .است

 امبوت کتبثذار تشخیص ثب ي شزایظ ثٍ تًجٍ ثب داوشگبٌ دیگز َبی داوشکذٌ داوشجًیبن ثٍ امبوت: 4 تبصره

 امکبوپذیز

 .است

 ومبیذ کتبثخبوٍ اس مىبثغ ومًدن خبرج ثٍ اقذام امبوت ثٍ مزثًط مقزرات رػبیت ثذين فزدی َزگبٌ :5تبصره

  .میشًد محزيم داوشگبٌ َبی کتبثخبوٍ خذمبت کلیٍ اس تکزار صًرت در ي کتجی اخغبر ثبر ايلیه ثزای

 .شذ خًاَىذ مؼزفی داوشگبٌ اوضجبعی کمیتٍ ثٍ متخلف ػىًان ثٍ ویش داوشجًیبن

 .است پذیز امکبن کتبثذار تشخیص ي شزایظ ثٍ تًجٍ ثب غیز، داوشگبٌ داوشجًیبن ثٍ مىبثغ امبوت :6تبصره

 

 :شوند نمی داده امانت که موادی و منابع

 مزجغ مىبثغ .1

 .است وشذٌ ثجت کتبثخبوٍ امًال دفتز در َىًس کٍ مىبثؼی .2

 َب وبمٍ پبیبن .3

 تحقیقبتی عزحُبی .4

 َب وقشٍ مجالت، .5



 

  منبع به آسیب نوع هر یا و شدن مفقود پارگی، دیرکرد، جریمه

o ًثبسگزداوذ کتبثخبوٍ ثٍ را مىبثغ شذٌ، تؼییه تبریخ راس است مًظف ػض. 

o ثزاثز جزیمٍ تبخیز ريس َز ثزای وشًد، دادٌ ػًدت کتبثخبوٍ ثٍ مقزر تبریخ در مىجغ کٍ درصًرتی 

 .میشًد گزفتٍ وظز در سبل َز آغبس شذٌ در اػالم تؼزفٍ َبی

o را مىجغ َمبن اس وسخٍ جذیذتزیه ثبیذ ػضً مىجغ، آسیت َزوًع یب ي مفقًدی پبرگی، صًرت در 

 .تُیٍ ومبیذ يقت اسزع در

o ججزان ثٍ ملشم يی کىذ، تُیٍ را دیذٌ آسیت یب مفقًدی مىجغ ػیه وتًاوذ ػضً کٍ صًرتی در 

 :می ثبشذ کتبثخبوٍ وظز مسئًل اسبس ثز خسبرت

 

 .شًد خزیذاری کتبة شجیٍ .1

 .شًد تُیٍ کتبثذار وظز ثب دیگز مىبثغ اس آن، وسخٍ جذیذتزیه قیمت ثزاثز .2

 

 منابع محل در استفاده 

 کىىذ.  استفبدٌ محل در وظز مًرد مىبثغ اس کزد خًاَذ اػالم کتبثخبوٍ کٍ سبػبتی در تًاوىذ می اػضب .1

 .است مؼتجز شىبسبیی کبرت ارائٍ ثٍ مىًط ػضً غیز مزاجؼبن کلیٍ ثزای محل در مىبثغ اس استفبدٌ .2

 ومی ثبشذ. مجبس پبیبوىبمٍ َب ي تحقیقبتی ی عزحُب اس فتًکپی .3

 ػلمی، اعالػبت ي مقبالت پزیىت دیًیذی(، ي سیذی کتبة، )وشزیبت، مجبس مىبثغ تکثیز ي فتًکپی .4

 .میشًد اوجبم سبل َز آغبس در تؼییىشذٌ تؼزفُُبی اسبس ثز کتبثخبوٍ محل در اسکه

داوش  داوشجًیبن، اسبتیذ، داوشگبٌ؛ کتبثخبوٍ َبی در مًجًد مىبثغ ثیشتز چٍ َز استفبدٌ مىظًر ثٍ  :تبصره

 ثٍ مجبس مؼیه ي محذيد سمبوی ديرٌ ثزای داوشگبٌ کتبثخبوٍ َبی ریبست تبییذ اس پس ... ي سبیز مزاکش پژيَبن

 .می ثبشىذ درمحل مىبثغ اس استفبدٌ

 


