آئین نامه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي استفاده هر چه بيشتر از منابع موجود در كتابخانههاي دانشگاه،
اساتيد ،دانشجويان و كارمندان پس از تاييد رييس يا معاون كتابخانه مورد نظر ميتوانند به عضويت
كتابخانه پذيرفته شوند .لذا كليه اعضا موظفند پس از فراغت از تحصيل ،انصرافي ،انتقال ،مرخصي
تحصيلي ،اتمام دوره همکاري ،بازنشستگي و قطع رابطه استخدامي به هر دليل ،با کتابخانه
مرکزی تسويه حساب نمايند .برگه تسويه حساب فقط براي اعضايي تاييد و مهر ميشود كه هيچ
يک از منابع كتابخانه نزد ايشان نباشد .همچنين جريمه "ديركرد ،پارگي ،مفقود شدن و يا هر نوع
آسيب به منبع" تسويه شده باشد.

تسویه حساب دانشجویان:
دانشجويان براي انجام تسويه حساب الزم است فرم مربوط را از آموزش دانشکده دريافت نمايند و
پس از مهر آموزش دانشکده و گروه آموزشي مربوط به كتابخانه مراجعه نمايند.
دانشجويان الزم است در زمان فارغ التحصيلي ،انصراف ،انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاهها
يا مرخصی تحصیلی بايستي با كتابخانه تسويه حساب نمايند .در غير اين صورت چنانچه دانشجو
با داشتن مواد امانتي نزد خود دانشگاه را ترك نمايد اداره خدمات آموزشي مسئول جبران خسارت
ميباشد.
كليه دانشجويان اعم از عضو و غيرعضو در كليه رشتهها و مقاطع مختلف كه پاياننامه دارند
جهت تاييديه برگه تسويه يک نسخه چاپي و يک نسخه الکترونيکي از پاياننامه خود را به
كتابخانه مركزي و همچنين يک نسخه چاپي و يک نسخه الکترونيکي به كتابخانه دانشکده محل
تحصيل تحويل دهند.
اداره خدمات آموزشي دانشگاه موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل براي مدتي محروم از
تحصيل شدهاند يا اخراج خواهند شد را به كتابخانهها ،اعالم دارد تا كتابخانه با دانشجو تسويه
حساب نمايد.

دانشجويان مهمان موظفند پيش از اتمام دوره همکاري يا آموزش خود با كتابخانه مركزي و مركز
اسناد و كتابخانه دانشکده تسويه حساب نمايند.
* كليه دانشجويان موظفند در پايان ترم تحصيلي به ميز امانت مراجعه نمايند و فايل امانتي خود را
بررسي كنند.

تسویه حساب اساتید و کارکنان:
كليه اعضا هيأت علمي دانشگاه و شبکهها قبل از استفاده از مرخصيهاي طوالني مدت ،فرصتهاي
مطالعاتي ،فرصتهاي مطالعاتي خارج از كشور ،مرخصي مطالعاتي ،انتقالي ،بازنشستگي ،بازخريد،
استعفاء و هرگونه قطع ارتباط استخدامي ،ماًمور به خدمت شدن در خارج از دانشگاه و مراكز تابعه،
ماًموريت آموزشي و بازنشستگي ميبايست مطابق مقررات با كتابخانه مركزي و كتابخانه واحد
مربوطه تسويه حساب نمايند.
كتابخانه هاي دانشگاه موظفند در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي مدرسان مهمان حق التدريس و
پاره وقت كه منابع دريافتي خود را در مهلت مقرر به كتابخانه تحويل ندادهاند براي تسويه حساب به
امور مالي دانشکده اعالم كنند.
اعضاي هيأت علمي مدعو موظفند پيش از اتمام دوره همکاري يا آموزش خود با كتابخانه مركزي و
مركز اسناد و كتابخانه دانشکده تسويه حساب نمايند.
كاركنان رسمي ،پيماني ،قراردادي دانشگاه كه هنگام استفاده از مرخصيهاي طوالني مدت ،فرصت-
هاي مطالعاتي خارج از كشور ،انتقالي به سازمان ديگر ،بازنشستگي ،بازخريد ،استعفاء و هرگونه
قطع ارتباط استخدامي ،ماًمور به خدمت شدن در خارج از دانشگاه و مراكز تابعه ،ماًموريت آموزشي
ميبايست مطابق مقررات با كتابخانه مركزي و كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند .الزم به
ذكر است كارگزيني مربوط موظف است قبل از دادن هر گونه مرخصي طوالني مدت ،ماًموريت
آموزشي با انتقال و بازنشستگي به كارمندان تسويه حساب اشخاص را از كتابخانه مركزي و
كتابخانه واحد مربوطه مطالبه نمايد.

كاركنان طرحي دانشگاه هنگام اتمام طرح الزم است مطابق مقررات با كتابخانه مركزي و كتابخانه
واحد مربوطه تسويه حساب نمايند.

