
 آیین نامه عضویت در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

 گزوه های سیز می تواننذ به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیزفته شونذ:

 شْرکرد داًشجَیبى کلیِ هقبعع در کلیِ رشتِ ّبی داًشگبُ علَم پسشکی -1

 اعضبی ّیئت علوی شبغل ٍ ثبزًشستِ داًشگبُ علَم پسشکی شْرکرد -2

 کلیِ کبرکٌبى)رسوی، پیوبًی، قراردادی، عرحی، شرکتی( داًشگبُ علَم پسشکی شْرکرد -3

تجصرُ: کبرکٌبى ثبزًشستِ داًشگبُ ٍ داًشجَیبى فبرغ التحصیل ثب ارائِ کبرت شٌبسی هعتجر)کبرت 

 کتبثخبًِ هی تَاًٌذ از هٌبثع کتبثخبًِ ثْرُ هٌذ شًَذ.هلی یب  شٌبسٌبهِ( در فضبی 

 مزاحل عضویت:

 تحَیل گرفتي فرم عضَیت از کتبثخبًِ ٍ تکویل آى  -1

کبرت داًشجَیی ثرای داًشجَیبى ٍ تحَیل فرم از هسئَل ثخش ٍ یب کبرگسیٌی هحل کبر  ارائِ -2

 ثِ کتبثخبًِ تَسظ کبرهٌذاى ٍ اعضبی ّیئت علوی 

 مذت عضویت:

 عضَیت داًشجَیبى تب پبیبى هذت اعتجبر کبرت داًشجَیی آى ّب هی ثبشذ.هذت  -1

عضَیت اعضبی ّیئت علوی ٍ کبرکٌبى داًشگبُ تب پبیبى دٍرُ اشتغبل آى ّب در داًشگبُ هعتجر  -2

 است.

 شزایط امانت منابع:

در صَرتی کِ کتبة ّبی اهبًت دادُ شذُ در تبریخ هقرر ثِ کتبثخبًِ تحَیل دادُ ًشًَذ ثبر  -1

اٍل ثِ هذت یک هبُ ٍ در صَرت تکرار، ثبر دٍم ثِ هذت یک ترم کبرثر از دریبفت کتبة 

 هحرٍم خَاّذ شذ.

خسبرت ثِ هٌبثع کتبثخبًِ ٍ یب تبخیر در ثرگشت در صَرت گن شذى هٌبثع ٍ یب ٍارد کردى  -2

کتت اعضبء هلسم ثِ جریوِ تعییي شذُ از عرف کتبثخبًِ هی ثبشٌذ. جریوِ تعییي شذُ ثِ 

 تَهبى هی ثبشذ. 555ی ّر رٍز ازا



در صَرت هشبّذُ ّر گًَِ تخلف در زهیٌِ خرٍج ثذٍى هجَز کتت، پبیبى ًبهِ، ًشریبت ٍ یب  -3

سبیر هٌبثع از کتبثخبًِ، عضَیت فرد یب افراد خبعی هعلق ٍ ثِ کویتِ اًضجبعی داًشگبُ اعالم ٍ 

 پیگیری  خَاّذ شذ.

تیي تٌْب در سبلي کتبثخبًِ قبثل استابدُ کتت هرجع، پبیبى ًبهِ ّب ٍ هجالت فبرسی ٍ ال -4

 ّستٌذ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ اهبًت دادُ ًوی شًَذ.

 تعذاد مذارک و مذت امانت کتاب ها بزای کاربزان کتابخانه:

در کتبثخبًِ عضَیت فرد  ثِ شرط اهبًت کتبة ٍ سبیر هذارک فقظ در قجبل ارائِ کبرت داًشجَیی ٍ

 هیسر هی ثبشذ. 

 ثبر 3رٍز ٍ تعذاد توذیذ 15کتبة ثِ هذت  4کبرداًی ٍ کبرشٌبسی: حذاکثر داًشجَیبى هقبعع  -1

رٍز ٍ  15کتبة ثِ هذت  6داًشجَیبى تحصیالت تکویلی)ارشذ ٍ هقغع دکتری(: حذاکثر  -2

 ثبر 3تعذاد توذیذ 

 ثبر  2رٍز ٍ تعذاد توذیذ  35کتبة ثِ هذت  15اعضبی ّیئت علوی: حذاکثر  -3

 ثبر  2رٍز ٍ تعذاد توذیذ  35بة ثِ هذت کت 5کبرهٌذاى داًشگبُ: حذاکثر  -4

 

 

  




