
 گاه علوم  پزشکی اصفهان دانش های كتابخانه منابع از استفاده و امانت آيين نامه

 

 كليات :اول بخش

 ضرورت و اهداف

 عدالت رعايت و اهيدانشگ هاي كتابخانه توسط منابع اين تهيه محدوديت و آموزش در درسي غير و درسي منابع اساسي نقش به توجه با

 نامه آيين ،منابعفاده از و است  امانت خدمات ارائهكاربران و ضرورت يكسان سازي و قانونمند كردن  عموم يكسان استفاده و دسترسي در

 گردد. مي ارائه و تدوين حاضر

 تعاريف

 هاي كتابخانه در موجود ي تحقيقاتيمنابع الكترونيک، پايان نامه ها و طرح ها ،چاپي كتابهاي كليه منابع از منظور نامه آيين اين در: منابع

 .باشد مي دانشگاه

 آموزشي علمي منابع از هاستفاد امكان كه است مشخص فيزيكي فضاي با خدماتي واحد يک نامه آيين اين در كتابخانه از منظور :كتابخانه

 .باشد ميدرماني  وزشيآم مراكز و دانشكده اي اقماري هاي كتابخانه تمام شامل و نمايد مي فراهم دانشگاه اعضاء براي را پژوهشي و

 به كتابخانه عضويت نامه ينآي اساس بر كه هستند دانشگاه هاي كتابخانه از استفاده جهت مجاز افراد دسته آن اعضاء، از منظور: اعضاء

 .هستند پروفايل داراي كتابخانه افزار نرم سيستم در و آمده در علوم پزشكي اصفهان دانشگاه ه هاي كتابخان عضويت

 دريافت مشخصي مدت يبرا را خود نظر مورد كتاب تواند مي آيين نامه اساس بر عضو هر كه است زماني مدت امانت از منظورت: امان

 .نمايد

 

 منابع امانت مدت و تعداد  -1ماده   :دوم بخش

 های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان كتابخانه در كل امانت منابعتعداد و مدت  قوانين مربوط بهجدول 

حداكثر مدت زمان  تعداد منابع امانتی امانت گيرندگان فردی

 امانت

تعداد دفعات 

 تمدید
 2 20 7 ، طرحياعضاء هيات علمي رسمي و پيماني 1
 2 15 3 هيات علمي مدعو و حق التدريس اعضاء 2
 2 10 3 هيات علمي بازنشسته ءاعضا 3
 2 10 6 دانشجويان مقاطع كارشناسي 4
 2 15 7 تحصيالت تكميليدانشجويان مقاطع  5
 2 10 6 كارمندان رسمي، پيماني، قراردادي 6
 2 10 3 كارمندان بازنشسته دانشگاه 7
و كاربران دانشگاه  1اعضاء طرح امانت بين كتابخانه اي 8

 2اصفهان
3 10 1 

 1 10 10 هر كتابخانه عضو طرح امانت بين كتابخانه اي 9
 2 10 3 طرح نيروي انساني 10

                                                           
 كتابخانه اصفهان، صنعتي دانشگاه كتابخانه اصفهان، دانشگاه مركزي كتابخانه اصفهان پزشكي علوم دانشگاه هاي كتابخانه)شامل مذكور طرح عضو هاي كتابخانه 1

 .باشد مي( اصفهان هنر دانشگاه مركزي كتابخانه و اصفهان نور پيام دانشگاه كتابخانه اصفهان، شهرداري مركزي كتابخانه اشتر، مالک صنعتي دانشگاه چمران دكتر
 منظور افرادي هستند كه از طرف كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان جهت عضويت معرفي مي گردند. 2



 وارد شخصي سايلو و كيف با و نموده خاموش را خود همراه تلفن كتابخانه به ورود از قبل باشند مي موظف مراجعين 1-1

پرسنلي )براي اعضاي هيات  ملي يا )براي دانشجويان( و كارتارت دانشجوييكمنابع كتابخانه تنها با ارايه  .نشوند كتابخانه

 امانت داده مي شود. علمي و كاركنان دانشگاه(

 ارت شناسايي معتبر آزاد است.با ارائه كبراي تمامي مراجعه كنندگان به طور يكسان امكان استفاده از منابع در محل كتابخانه  2-1

 قرار كتابخانه در رورز صورت به منبع اين باشد، محدود آن نسخ تعداد و بوده زياد متقاضي داراي منبعي  كه صورتي در 3-1

 .شد هدخوا داده امانت (امانت بخش مسئول كتابدار تشخيص به ناب) ساعت 24 مدت به حداكثر و گرفت خواهد

 امانت شب کي بمدت حداكثر (مرجع بخش كتابدار) مسئول كتابدار تشخيص به بنا منابع مرجعو  آموزشي اطلس هاي 4-1

 .شود داده مي

الزم به ذكر است كه ست. اامكان پذير  آذرسا از طريق نرم افزار كتابخانه تحقيقاتي هاي طرح و ها نامه پايان استفاده از 5-1

دانشگاه   VPNا استفاده ازبتنها بر اساس آيين نامه مربوط و طرح هاي تحقيقاتي  استفاده از فايل الكترونيک پايان نامه ها

 با سطح دسترسي تعريف شده ميسر مي باشد.

 .مي باشدسي دي هاي آموزشي حداكثر سه روز  مدت امانت 6-1

 .امكان پذير استكتابخانه  سالن مطالعه ديجيتال فقط در بخشاستفاده از نشريات  7-1

و ورود به صفحه كاربري شخص در  اينترنـت طريـق از فـرد هر اماني وضعيت مالحظه و كتاب 4رزرو درخواست ،3تمديد 8-1

 اسـت. پـذير امكـان نرم افزار كتابخانه آذرسا

 آن تمديد به نسبت نياز رتصو در و برگردانند كتابخانه به شده تعيين تاريخ در را شده گرفته امانت منابع موظفند مراجعين 9-1

 . نمايند اقدام مرتبه 2حداكثر و  در نرم افزار كتابخانه از طريق پروفايل شخصي

، در تاريخ تابخانهشخصي در نرم افزار ك پروفايل طريق مورد نظر از كاربر موظف است پس از درخواست رزرو منابع 10-1

 د.  مقرر به كتابخانه جهت امانت منبع مراجعه نمايد در غير اينصورت منبع از رزرو شخص خارج مي شو

 .كنند دريافت نامه معرفي اءموئداالطب كتابخانه از اصفهان دانشگاه هاي كتابخانه از استفاده براي توانند مي دانشجويان 11-1

 منابع به رساندن آسيب یا شدن مفقود -2ماده 

 قانون در ندرجم مجازاتهاي بر عالوه و شده محسوب تخلف دانشگاه هاي كتابخانه منابع و  اموال به رساندن آسيب 1-2

 .نمايد وادار خسارت جبران و كتابخانه خدمات از محروميت به را متخلف تواند مي كتابخانه عمومي، اموال

 كشيدن، نقاشي ب،كتا كردن برگ برگ عالمتگذاري، نويسي، حاشيه) :شامل آسيبهايي شده گرفته امانت كتاب به چنانچه 2-2

(  .... و شود بكتا عطف و شيرازه به رساندن آسيب موجب كه كتاب از برداري كپي يا و آن روي مايعات و آب ريختن

 كتابدار امانت  به تشخيص ايشان عضويت پروفايل ،)قيمت پشت جلد كتاب(گيرنده امانت از خسارت اخذ ضمن ،شود وارد

 .شد خواهد سلب وي از كتابخانه خدمات از استفاده امكان و مسدود نيز هفتهچهار   تا دو مدت به

 و باشد مي گيرنده امانت شخص متوجه آن مسئوليت شود، ناقص يا و بريده كتاب تصاوير و اوراق يا بخش چنانچه 3-2

 .يدنما تحويل كتابخانه به و تهيه يكماه مدت ظرف حداكثر را مربوط منبع چاپ آخرين است موظف ايشان

 پروفايل در ونقصي عيب هرگونه وجود درصورتكه  نمايند كنترل و بازبيني را آن كتب امانت هنگام در افراد است الزم 4-2

  ايشان و  تهداش صحت بر حمل صورت اين غير در نباشد عضو متوجه مسئوليتي بازگشت هنگام در تا گردد وارد شخص

 .بود خواهند پاسخگو

                                                           
 .باشد مي اماني مواد يا منابع امانت مدت تجديد منظور: تمديد 3

 .است امانت در حاضر حال در كه اطالعاتي منابع درخواست از است عبارت(: درخواست پيش)رزرو 4



 مدت ظرف حداكثر را مربوط منبع چاپ آخرين است موظف گيرنده امانت گردد، مفقود شده گرفته امانت منابع كه صورتي در 5-2

 اساس بر نيز را مفقودي عمنب ديركرد جريمه است موظف گيرنده امانت اين، بر اضافه. دهد تحويل كتابخانه به و تهيهيكماه 

 .بپردازد شده تعيين نرخ

 مسئول ماهنگيه با است موظف گيرنده امانت ،)به علت مفقودي يا خسارت( بازار در منبع تهيه امكان عدم صورت در 6-2

 .نمايد اقدام باشد ارزش داراي منبع همان معادل كه ديگر منبع يک تهيه به نسبت كتابخانه

 متخلف افراد با و دشو مي محسوب تخلف كتابخانه به اصلي منبع جاي به آن ئهراا و منبع تعويض و  تقلب هرگونه انجام 7-2

 .شد خواهد برخوردآسيب رساندن به منابع  مقررات برابر

 منابع بازگشت در تاخير 6جریمه و 5دیركرد -3ماده 

 :دش خواهد برخورد زير شرح به مورد حسب مذكور فرد با نشود، بازگردانده كتاب مقرر موعد در چنانچه

 پست طريق از پيام ارسالا ي شفاهي تذكراخطار )به صورت  ابتدا دارند تاخير و ديركرد اول بار براي كه دانشجوياني مورد در 1-3

 نشود، بازگردانده كتاب همچنان روز ده از پس چنانچه و و تاخير تا سه روز قابل بخشش مي باشد داده مي شود (الكترونيكي

 تاًخير روزهاي تعداد سبهمحا مالک كه شد خواهد اخذ ايشان از و محاسبه ريال 5000 مبلغ روز هر ازاي به ديركرد جريمه

 زمان تا و ميشود مسدود وعض پروفايل رسيد روز 100 سقف به تاًخير مجموع چنانچه. بود خواهد كتاب اوليه بازگشت تاريخ از

 .بود خواهد مسدود نيز ديركرد جريمه پرداخت و حساب تسويه

 الكترونيكي پست به يامپ ارسال طريق از رساني اطالع ابتدا اند داشته مجاز غير تاخير كهعلمي  هيئت محترم اعضاء مورد در 2-3

 10000 مبلغ روز هر ازاي هب ديركرد نشود،جريمه بازگردانده كتاب همچنان نامه ارسال تاريخ از روز ده از پس چنانچه و ايشان،

 چنانچه. بود خواهد تابك اوليه برگشت تاريخ از تاخير روزهاي  تعداد محاسبه مالک. شد خواهد اخذ ايشان از و محاسبه ريال

 .     بود خواهد مسدود ردديرك جريمه پرداخت و حساب تسويه زمان تا و مسدود عضو پروفايل برسد روز 100 سقف به تاًخير مجموع

                                                                                              

 مي ها جريمه پرداخت به خدمات منوط تداوم و شود مي متوقف رزرو و تمديد امانت، خدمات كليه عضو، فايل شدن بسته صورت : در1تبصره

 . باشد

 باشد. مي ها جريمه حساب تسويه به منوط عضو، با كتابخانه نهايي حساب : تسويه2تبصره 

تصاصي معاونت پژوهشي : جرائم ديركرد به هيچ عنوان نقدي دريافت نمي شود و الزم است مبلغ جريمه به حساب درآمدهاي اخ3تبصره 

 دانشگاه واريز و رسيد آن را به كتابخانه مربوط تحويل دهند تا مدت ديركرد از حساب آنها خارج گردد. 

                                                           
 .شود مي محسوب تاخير( آنها بازگشت تاريخ به توجه با) مقرر موعد در اماني مواد يا منابع تحويل عدم(: تاخير)ديركرد  5
 پرداخت آن مي باشد.جريمه: مبلغي است كه عضو در صورت ديركرد )تاخير( ملزم به  6


