آيين نامه امانت و استفاده از منابع كتابخانه های دانشگاه علوم پسشکی شهركرد
بخص اول :كليات
اّذاف ٍ ضشٍست
ثب تَجِ ثِ ًقص اسبسي هٌبثغ دسسي ٍ غيش دسسي دس آهَصش ٍ هحذٍديت تْيِ ايي هٌبثغ تَسظ كتبثخبًِ ّبي
داًطگبّي ٍ سػبيت ػذالت دس دستشسي ٍ استفبدُ يكسبى ػوَم كبسثشاى ٍ ضشٍست يكسبى سبصي ٍ قبًًَوٌذ
كشدى اسائِ خذهبت اهبًت ٍ استفبدُ اص هٌبثغ ،آييي ًبهِ حبضش تذٍيي ٍ اسائِ هي گشدد.

تعاريف
هٌبثغ :دس ايي آييي ًبهِ هٌظَس اص هٌبثغ كليِ كتبثْبي چبپي ،هٌبثغ الكتشًٍيک ،پبيبى ًبهِ ّب دس كتبثخبًْبي
داًطگبُ هي ثبضذ.

كتبثخبًِ:
هٌظَس اص كتبثخبًِ دس ايي آييي ًبهِ يک ٍاحذ خذهبتي ثب فضبي فيضيكي هطخص است كِ اهكبى استفبدُ اص
هٌبثغ ػلوي آهَصضي ٍ پژٍّطي سا ثشاي اػضب فشاّن هي ًوبيذ ٍ ضبهل توبم كتبثخبًِ ّبي اقوبسي داًطكذُ اي
ٍ هشاكض آهَصضي دسهبًي هي ثبضذ.
اػضبء :هٌظَس اص اػضبء آى دستِ افشاد هجبص جْت استفبدُ اص كتبثخبًِ ّب ّستٌذ كِ ثش اسبس آييي ًبهِ ػضَيت
كتبثخبًِ ثِ ػضَيت كتبثخبًِ ّبي داًطگبُ ػلَم پضضكي ضْشكشد دسآهذُ ٍ دس سيستن ًشم افضاس كتبثخبًِ داساي
پشٍفبيل ّستٌذ.
اهبًت :هٌظَس اص اهبًت هذت صهبًي است كِ ّش ػضَ ثش اسبس آييي ًبهِ هي تَاًذ كتبة هَسد ًظش خَد سا ثشاي
هذت هطخصي دسيبفت ًوبيذ.

ماده ی 1
جامعه استفاده كننذه از خذمات كتابخانه
. اػضبي ّيبت ػلوي داًطگبُ ػلَم پضضكي ضْشكشد
 داًطجَيبى داًطگبُ ػلَم پضضكي ضْشكشد دس سغَح هختلف اػن اص دٍسُ ّبي كـبسداًي  ،كبسضٌبسي ،
كبسضٌبسي اسضذ  ،دكتشاي حشفِ اي ٍ دٍسُ ّبي تكويلي ( سصيذًتي)
 كليِ كبسكٌبى داًطگبُ ػلَم پضضكي ضْشكشد اػن اص ًيشٍّبي سسوي  ،پيوبًي  ،قشاسدادي ٍ عشح ًيشٍي
اًسبًي

ماده ی 2
ضرايط امانت
. اهبًت گشفتي هٌبثغ اص كتبثخبًِ ّب هٌَط ثِ ػضَيت دس كتبثخبًِ هـي ثبضذ .
 . اػضبي ّيبت ػلوي هي تَاًٌذ حذاكثش  55كتبة ثِ هذت يک هبُ ٍ ثب تؼذاد توذيذ 2كتبة اهبًت
ثگيشًذ.
 . داًطجَيبى هقبعغ هختلف ثِ تؼذاد ركش ضذُ صيش هي تَاًٌـذ اص كتبثخبًـِ ّـب كتـبة ثـِ اهبًـت
گيشًذ.
 داًطجَيبى هقبعغ كبسضٌبسي هي تَاًٌذ حذاكثش  4كتبة ثِ هـذت 51سٍص ٍتؼذاد توذيذ 3كتبة
اهبًت هي گيشًذ.
 داًطجَيبى هقبعغ تحصيالت تكويلي (اسضذ ٍ دكتشي) حذاكثش 6كتبة ثِ هذت 51
سٍصٍتؼذادتوذيذ3كتبة اهبًت هي گيشًذ
.4 كبسهٌذاى حذاكثش 5كتبة ثِ هذت 5هبُ ثب تؼذاد توذيذ2كتبة اهبًت هي گيشًذ.
 . تجصشُ ( )5كتبثْبي پش هشاجؼِ ثٌب ثِ تطخيص هسئَل كتبثخبًِ هي تَاًٌـذ دس ثخـص سصسٍ قـشاس
گيشًذ
 . تجصشُ ( )2پس اص ثبصگطت كتبة ثِ ثخص اهبًت  ،دس صـَست ًيـبص هـي تـَاى هـذت اهبًـت سا
توذيذ ًوَد .

ماده ی 3
تاخير در بازگطت به موقع كتاب
 تجصشُ5دس صَست تبخيش دس ثبصگطت كتبة جشاين ديشكشد ثِ صَست ًقذي تَسظ ّش يک اص اػضبء
دسيبفت هي ضَد.
 تجصشُ  2دس صَست تبخيش دس ثبصگطت كتبة  ،ثِ اصاي ّـش سٍص تـبخيش ثـبيذ  5111سيـبل دسيبفت
ضَد.

ماده 4
مفقود يا مخذوش ضذن منابع
 چٌبًچِ ّش يک اص هٌبثغ اهبًت گشفتِ ضذُ هفقَد  ،هخذٍش ً ،بقص يـب اٍساق ٍ تـصبٍيشي اص آًْب ثشيذُ
ٍ ًبقص ضَد اهبًت گيشًذُ هَظف است ػيي اصـل آى يـب آخـشيي ٍيـشايص سا تْيـِ ٍ ثـِ كتبثخبًِ
تحَيل ًوبيذ .
. چٌبًچِ تْيِ هجذد اثش هفقَد يب هخذٍش ضذُ اهكبى پزيش ًجبضذ  ،اهبًت گيشًـذُ هلـضم ثـِ پشداخت
ثْبي سٍص كتبة ثِ كتبثخبًِ هي ثبضذ.

ماده 5
منابعي كه امانت داده نمي ضونذ:
 كتبثْبي ًبيبة ٍ هٌحصش ثِ فشد ( كتبثْبي قذيوي )
 كتبثْبي هشجغ
 هجالت جبسي
 پبيبى ًبهِ ّبي تحصيلي (فقظ استفبدُ دس سبلي كتبثخبًِ)
 عشح ّبي تحقيقبتي

ماده 6
تسويه حساب با كتابخانه
ّ ش ًَع تغييش دس ٍضؼيت آهَصضي داًطجَيبى  ،اص قجيل اًـصشاف اص تحـصيل  ،جـب ثـِ جبيي  ،هْوبى
ضذى ٍ ًظبيش آى هٌَط ثِ اسائِ ثشگِ تسَيِ حسبة اص كتبثخبًِ است .
 سـبيش اسـتفبدُ كٌٌـذگبى اص كتبثخبًـِ اػـن اص اػـضبي ّيـبت ػلوـي  ،پژٍّـطگشاى  ،كبسكٌبًي كِ
هٌتقل  ،ثبصًطستِ ٍ ثبصخشيذ هي ضًَذ ٍ يب اص هبهَستْبي دساص هـذت ٍ فشصـت هغبلؼبتي استفبدُ هي
كٌٌذ يب ثِ ّش تشتيت ثِ خذهت آًْب خبًوِ دادُ هي ضـَد  ،هلـضم ثـِ دسيبفت تسَيِ حسبة اص
كتبثخبًِ هي ثبضٌذ.

 داًطجَيبى فبسؽ التحصيلي كِ هلضم ثِ اسائِ پبيبى ًبهِ ّستٌذ هلضم ّسستٌذ يک ًـسخِ اص پبيبى
ًبهِ خَد سا ثِ كتبثخبًِ تحَيل دٌّذ.

ماده 11
حفظ جايگاه و منسلت كتابخانه به منظور حفظ كتاب و كتابخانه  ،كليه اعضاء موظف هستنذ در
محيط كتابخانه موارد زير را رعايـت نماينذ:
 پشّيض اص خَسدى ٍ آضبهيذى دس سبلي ّبي هغبلؼِ


 حفظ سكَت ٍ آساهص
 اجتٌبة اص سفتبسّبي هغبيش ثب اصَل اسالهي ٍ اخالق
سػبيت احتشام ثِ كبسكٌبى كتبثخبًِ ّب

آييي ًبهِ هَسد ًظش دسصَست ًيبص ٍ ثٌبثش ضشايظ ٍ اهكبًبت كتبثخبًِ ّبي داًطگبُ ثب پيطٌْبد ّوكبساى
قبثل تغييش خَاّذ ثَد.

