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 کلیات 

بنیاا  ناااده    1391ا رویکرد حوزه علوم انسانی در پاییز سال غیرانتفاعی ب-کتابخانه دانشکده غیردولتی

ایا   . سی می باشدجلد کتاب و منابع در 13000شد و تا به امروز در رشته های مختلف دانشکده دارای 

باه   رائه خدماتات اامانت در ج، تاالر مطالعه و بخش مخز  اصلی منابع،کتابخانه در سه بخش اصلی 

توانناد   تابخاناه مای  اساتید و دانشجویا  و کل مراجعه کنندگا  ک .می نمایدتالش  دانشجویا  و اساتید

صاا  باه   و یاا شخ  کتاباای مورد نیاز خود را در زمینه های علمی و عمومی از طریق گروه های آموزشی

 کتابخانه ارائه دهند. 

 

 بخش امانت 

 شرايط امانت  -الف 

 ه کتابخاناه با ) تااری  موعاد تيویال کتااب      ذیل کتاباای امانتی باید پس از انقضای مدت مقرر  .1

 .شودداده تيویل 

 امانت بگیرند.ه از کتابخانجلد کتاب به مدت دو هفته  2می توانند حداکثر  دانشجویا  کارشناسی 

   مانت بگیرند.اهفته از کتابخانه  2جلد کتاب به مدت  3می توانند  کارشناسی ارشددانشجویا 

  بخاناه امانات   یا  مااه از کتا  جلد کتاب به مادت   3ت علمی و کارکنا  نیز می توانند هیأاعضای

 .بگیرند

 د.امانت گیرنده مجاز نیست کتاباای امانت گرفته شده را به دیگرا  واگذار نمای .2

 اساترداد  ودرت باه امانات   با در دست داشت  کارت عضویت مباا  ا اعضای کتابخانه موظفند شخص .3

و قارار  ر بخاش رزر کتاباای درسی و پر مراجعه بنا به تشخیص کتابخانه می توانند د کتاب نمایند.

 گیرند. 

 بد. کاهش یا مدت امانت مواد درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعی ، به تشخیص کتابخانه .4
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ده امانات دا  واستفاده قارار مای گیارد    ی  نسخه از هر عنوا  کتاب فقط در ميل کتابخانه مورد  .5

اری از آخاری  وقات اد  باه تشاخیص مادیر کتابخاناه      در صورت ضرورت مای تاوا    نخواهد شد.

 .شودبه امانت داده  ،تا اول وقت اداری روز شنبه پنجشنبه

 ضاای ميتارم  را بارای اسااتید و اع  رئیس کتابخانه بر حسب ضرورت می تواند مدت امانت منابع  .6

 ت علمی افزایش دهد. هیأ

 تمديد کتاب  - ب

ت، ری  برگشا بق مقررات آیی  نامه بخش گردش کتاب، امانت گیرندگا  موظفند با توجه به تاا ط .1

امانات   ،دباه تمدیا   منابع امانی خود را در موعد مقرر، عودت و یا تمدید نمایند که در صاورت نیااز  

ز حیا  رزرو  از کنتارل  اامانت مراجعه تا پس  گیرنده با به همراه داشت  منابع امانی به کتابدار میز

 . نبود  مدرک مورد نظر، مدت امانت منبع را مطابق آیی  نامه تمدید کند

ق باا  تبه مطابی  مرپس از استرداد کتاب به بخش امانت، در صورت نیاز می توا  مدت امانت را  .2

صاورت   ریحضوکتااب   تمدید مدت استفاده از تمدید نمود.  ضوابط و شرایط امانت )قسمت الف

 باشد. پذیر نمی و از طریق تلف  و یا پیغام امکا  گیرد می

اعت جاات  سا  72 کتاباایی که در لیست رزرو قرار دارند، تمدید امانت نخواهناد شاد و باه مادت     .3

 تيویل به رزرو کننده، در کتابخانه نگاداری می شوند.

 ر استرداد به موقع کتاب تاخیر د - ج

رفتاه  ی امانات گ کتابخانه اعم از عضو هیات علمی و کارکنا  و دانشجویا  کتابااا  چنانچه اعضاء .1

 ،مانات نکنناد  اا تمدید شده خود را در موعد تعیی  شده به کتابخانه بر نگردانند و یا کتاباای خود ر

 :مشمول موارد زیر خواهند شد

ی شاود.  ما  ارسال وطهمرب کتابخانه توسط یادآوری برگه روز پانزده فاصله به نوبت دو در: استادا   الف 

ورت صود و در ستاده می شدوم اسامی به مدیر گروه آموزشی فر در صورت عدم تيویل پس از یاد آوری

     ال قتضای ارسا  م، پس از پانزده روز اسامی به دفتر معاونات پووهشای دانشاکده بارای اقادام      عدم توجه

  گردد.می 
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 ،مول تذکرت گیرد مشصور دو روزبرای اولی  بار و کمتر از چنانچه ارائه دیر کرد کتاب  :دانشجویا  ب 

 اخطار و نیز ثبت درکارت عضویت خواهد شد.

 .تعلق خواهد گرفت نقدی چنانچه برای دومی  بار مورد فوق تکرار شود جریمه .2

ه کتابخانا  کتاب تکرار گردد به تشخیص رئیس چنانچه در طول هر نیمسال تيصیلی عمل دیرکرد .3

  امانت کتاب به مدت ی  ترم را به دنبال خواهد داشت.ميرومیت از 

یا    رد متخلاف فا اگر به هر صورت موادی بدو  اطالع و موافقت کتابدار از کتابخانه خارج شود،  .4

 د.شش خواهد نیمسال تيصیلی از عضویت کتابخانه ميروم شده و مراتب به کمیته انضباطی گزار

 : مفقود يا ناقص شدن منابع د

ه و آ  بریاد  از منابع امانت گرفته شده مفقاود، مخادوش یاا اوراق و تصااویری از     چنانچه هری  .1

باه   و  اقدام ناقص شود، امانت گیرنده موظف است حداکثر تا ی  ماه نسبت به تایه عی  اصل آ

رسات  وط باه فا هزینه های مرب بابت یکتابخانه تيویل نماید. عالوه بر جبرا  عی  خسارت مبلغ

 از دانشجو اخذ می گردد.  نویسی و آماده سازی

، ابخاناه دیریت کتمچنانچه تایه مجدد اثر مفقود یا مخدوش شده امکا  پذیر نباشد، بنا بر تصمیم  .2

 یکتااب  یا خرید و روز   قیمت آ  )به باای امانت گیرنده باید نسبت به جبرا  خسارت که پرداخت

 ید.  رسیده باشد، اقدام نما کتابخانه رئیستایید به که  نظر ميتواییاز آ  معادل 

ز ابااره بارداری   در صورت عدم تيویل نسخه اصل و یاا جبارا  خساارت، ضام  ميرومیات از       .3

وزشای در  مشمول ميرومیات از خادمات آم   مسئوال  دانشکده، طبق صالحدید امکانات کتابخانه

ناه  ا کتابخا  تيصیل تا تسویه حساب کامل دانشجو بحی  تيصیل می گردد. بدیای است در پایا

 امکا  صدور هیچ نوع گواهی نامه فارغ التيصیلی وجود ندارد. 
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 : شرايط عضويت و استفاده از کتابخانه  ذ

عرفای  میا  سنلیپر با ارائه کارت دانشجویی ودانشجویا ، اعضای هیأت علمی و کارکنا  دانشکده  .1

ی توساط  ، پرداخت مبلا  اعالما  ی  قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت ،دانشکدهنامه از آموزش 

  .کده می توانند عضو کتابخانه شوندمعاونت پووهشی دانش

ر نیمساال  و یا برگ انتخاب واحد هتبر کارت شناسایی معدانشجویا  ماما  می توانند با ارائه  -تبصره 

ر پایاا   در آ  که بخانه در آیند، مشروط تيصیلی که به تایید اداره آموزش رسیده است به عضویت کتاب

 . مدت میاما  برگ تسویه حساب از کتابخانه دریافت دارند

 : اعتبار و مدت عضويت  ر

 مدت اعتبار عضویت دانشجویا  تا پایا  مدت تيصیل 

 منابعی که امانت داده نمی شوند:        

 یت  نسخه ا تاباای مرجع مانند فرهنگاا، دایره المعارفاا و کتاباای پرمراجعهک 

 کتاباای گرانباا و نفیس، چاپاای قیمتی و نایاب و موارد مشابه 

 نشریه های ادواری، پایا  نامه ها، طرحاای پووهشی، اسناد و منابع مشابه 

 بع مشابهمواد غیرچاپی مانند فیلم، اسالید، دیس  فشرده نوری، نوار صوتی، نقشه و منا 

 قوانین اجرايی کتابخانه  ه :

زیر را  انه مواردحفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در ميیط کتابخبه منظور  .1

 رعایت نمایند:

 اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسالمی و اخالقی

  حفظ کامل سکوت و آرامش 

  حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه 

 انهت احترام به کارکنا  کتابخرعای 

 سایر اعضاء  پرهیز از ایجاد مزاحمت برای 

 خورد  و آشامید  در سال  مطالعه ممنوع می باشد . 

  رگردانندبقبل از ترک کتابخانه مراجعه کنندگا  بایستی صندلیاای خود را به وضعیت اول. 
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لاف باه   در صورت مشاهده تخلف، پس از ی  نوبت تذکر شفاهی، ضم  تعلیق عضویت، فرد متخ .2

 کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد. 

 .نه برای کلیه مراجعی  الزامی استرعایت مقررات داخلی کتابخا .3

 تسويه حساب  ی : 

ز تيصیل، نصراف انتقال، اهر نوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویا ، از قبیل فارغ التيصیلی، ا .1

 است.  جابجایی، ماما  شد  و نظایر آ  منوط به ارائه برگه تسویه حساب از کتابخانه

کااری  طریاق هم  سایر امانت گیرندگا ، اعم از اعضای هیات علمی، اساتید و کارکنانی که به هار  .2

تسویه  جات تابخانهکمالی ملزم به استعالم از  –پایا  پذیرفته است، واحد اداری  مؤسسهایشا  با 

 می باشد.  حساب

 

 


