جريمه ديركرد

تحويل يک نسخه كتابچه پاياننامه صحافي شده

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در
موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ،جريمه
دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:
 اولين تاخير(حداكثر يک هفته)= تذكر شفاهي دومين تاخير= محروميت استفاده از امانتكتاب معادل زمان تاخير
 تاخيرات مکرر= بسته به شرايط (امتحانات ياكتاب رزرو) پانچ شدن كارت كتابخانه و
محروميت استفاده از امانت كتاب به مدت يک
ترم تحصيلي .در صورت ادامه تاخير بهمدت
طوالني كارت عضويت فرد باطل خواهد شد.
* چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده

به همراه لوح فشرده به واحد كتابخانه ميباشند.

از كتابخانه را گم نمايد ،موظف به تهيه و تحويل
اصل آن حداكثر ظرف مدت يک ماه ميباشد.
تسويه حساب
دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ،انتقال و يا
مهمان شدن در ساير دانشگاهها بايستي با
كتابخانه تسويه حساب نمايند.
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا ملزم به

* كاركنان و اساتيد در صورت بازنشستگي ،و
يا انتقال به ساير دانشگاهها ميبايست با
كتابخانه تسويه حساب نمايد.

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

رعايت نظم در كتابخانه
بـهمنظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط
آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن
استفادهكنندگان موظف به رعايت موارد زير
ميباشند:
 -1رعايت سکوت در محيط كتابخانه

راهنماي آشنایی با
آییننامه و مقررات
كتابخانه

 -2به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه به
هنگام امانت كتب
 -3رعايت شئونات و حجاب اسالمي
آدرس :
ساری– كيلومتر  18جاده خزر آباد– مجتمع دانشگاهي پيامبر
اعظم (ص) -دانشکده پيراپزشکي -واحد كتابخانه
تلفن دانشکده پيراپزشکي 3543246 011-7 :
داخلي 3349 - 2301:

تهیه و تنظیم :

فریده خرامین

1397

آيیننامه كتابخانه دانشکده پیراپزشکی ساری
شامل مجموعه ای از ضوابط و دستورالعملهای

فرد امانت گيرنده در مقابل منابع امانت گرفته

تمديد منابع

شده ،مسئول و پاسخگو ميباشد.

اعضا كتابخانه جهت تمديد مدت امانت كتب

كتابخانه دررابطه با امانت و ارائه خدمات

بنابراين فرد امانت گيرنده موظف است منابع

اطالعرسانی به مراجعهكنندگان میباشد.

امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت
مشاهده هر گونه عيب و نقص ،بالفاصله مراتب را

مدارک الزم جهت صدور كارت عضويت

به مسئول ميز امانت اطالع دهد.

الف) تکميل فرم عضويت

جدول تعداد و مدت امانت منابع

ب) دو قطعه عکس 4×3

تعداد

مدت

منبع

امانت

* كارت عضويت كتابخانه بايد توسط صاحب كارت

هيات علمي

 20جلد

 40روز

استفاده شود.

دانشجوی كارشناسي

 3جلد

 10روز

دانشجوی كارشناسي ارشد و دكترا

 5جلد

 20روز

كاركنان

 15جلد

 20روز

دانشجويان ساير دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکي مازندران

 1جلد

 10روز

* پرس كارت عضويت الزامي ميباشد.

* امانت گرفتن كتب فقط با كارت عضويت
كتابخانه امکان پذير ميباشد.

امانت منابع
امانت كتاب برای مراجعين فقط با ارائه كارت
عضويت كتابخانه دانشکده و منحصرا به دارنده
كارت انجام مي گيرد.

اعضا

دريافتي خود مي توانند با مراجعه به بخش امانت،
كتب مورد نياز خود را تمديد نمايند.

رزرو منابع
هريک از اعضا مي تواند كتابهای مورد نياز خود را
در صورتي كه در قفسه ،نسخه ای از آن موجود
نباشد رزرو نمايد .بديهي است اولويت امانت با
كساني است كه كتاب را رزو كرده باشند.
* منابع زير امانت داده نميشوند :
الف-كتابهای مرجع(فرهنگها ،دائره المعارفها،
اطلس ها و...
ب -پايان نامه ها

