
 کتاتخانه مرکسی دانشگاه علوم پسشکی گناتادراهنمای عضویت در 

 

 :اعضا

 .کلیٍ اماوت گیشوذگان تایذ داسای کاست ػضًیت کتاتخاوٍ تاضىذ   ۱-۱

 :کاست ػضًیت کتاتخاوٍ تىام اضخاظ دس ایه فشمتُا غادس میطًد   ۱-۲

 . اػضاء َیأت ػلمی ضاغل دس داوطگاٌ -         

 . داوطجًیان سضتٍ َای مختلف داوطگاٌ -         

 .کاسمىذان ضاغل )سسمی،پیماوی،عشحی ي ...( دسديایش مختلف داوطگاٌ ػلًم پضضکی گىاتاد -         

 

 : شرایط صذورکارت عضویت

 :گشيَُا ي افشاد ریل می تًاوىذ تا اسائٍ مذاسک خًاستٍ ضذٌ ریل کاست ػضًیت کتاتخاوٍ دسیافت ومایىذ

 

  (.....َیأت ػلمی ي کاسمىذان داوطگاٌ ) سسمی ، پیماوی ، عشحی ، سشتاص ياػضاء  - ۱

 اسائٍ مؼشفی وامٍ اص ياحذ مشتًعٍ -الف   

 تکمیل فشم ػضًیت -ب   

  ۳*۴یک قغؼٍ ػکس -ج   

 

 : داوطجًیان داوطگاٌ ػلًم پضضکی گىاتاد -۲

 اسائٍ کاست داوطجًیی مؼتثش  -الف   

 تکمیل فشم ػضًیت  -ب   

 ۳*۴یک قغؼٍ ػکس  -ج   

 

ساػت تغًس کتثی مشاتة سا تٍ کتاتخاوٍ اعالع دَذ .  ۲۴دس غًست مفقًد ضذن کاست ػضًیت ، ػضً می تایست ضخػاً حذاکثش ظشف مذت  -۱تثصره 

  .تذیُی است مسًيلیت َشگًوٍ سًء استفادٌ اص کاست کتاتخاوٍ اص صمان مفقًد ضذن تا َىگام اعالع تٍ ػُذٌ ػضً خًاَذ تًد

سیال تٍ حساب  ۳۳۳۳دسغًست مفقًد ضذن کاست ػضًیت دس مشتثٍ ايل ، پس اص مذت دي َفتٍ اص تاسیخ اعالع کتثی ي ياسیض ومًدن مثلغ  -۲تثصره 

  . دسآمذَای داوطگاٌ ػلًم پضضکی گىاتاد ػضًیت وامثشدٌ مجذدا داسای اػتثاس ي کاست المثىی دس اسشع يقت غادس خًاَذ ضذ

 . فقًد ضذن کاست المثىی ، کاست مجذد غادس وخًاَذ ضذدس غًست م -۳تثصره 

 . مذت اػتثاس کاست ػضًیت ، یکسال تحػیلی است -۴تثصره 

 

 : مقررات امانت

  .َشػضً کتاتخاوٍ تا اسائٍ کاست ػضًیت ضخػی می تًاوذ تا سقف ي صمان مجاصمىاتغ مًسد ویاصخًد سا تٍ اماوت تثشد -الف

 .َفتٍ ۲مذسک تٍ مذت  ۱۳اػضاء َیات ػلمی ي کادس آمًصضی حذاکثش  -ب

 ۵َفتٍ تٍ استثىای داوطجًیان تحػیالت تکمیلی  ۲مذسک تٍ مذت  ۳کلیٍ داوطجًیان ي ضاغلیه مشاکض تاتؼٍ داوطگاٌ ػلًم پضضکی گىاتاد حذاکثش  -ج

َفتٍ ي داوطجًیان  ۳مذسک تٍ مذت  ۵َفتٍ، داوطجًیان پضضکی  ۳مذت  مذسک تٍ ۳َفتٍ ، داوطجًیان ضاَذ ي ایثاسگش حذاکثش  ۲مذسک تٍ مذت 

 . َفتٍ ۲وسخٍ ماصاد تٍ مذت  ۲استؼذادَای دسخطان: 

 

مذت اماوت کتاتُایی کٍ مشاجؼٍ تٍ آوُا صیاد است ، می تًاوذ تىاتٍ دسخًاست مذسسیه ي یا تطخیع مذیشیت کتاتخاوٍ کاَص یاتذ ي یا جُت  -۱تثصره 

 .کتاتخاوٍ دس قسمت سصسي وگُذاسی ضًدمغالؼٍ دس 

وسخٍ َای اضافی کتاتُای سصسي ضذٌ سا می تًان پس اص پایان ساػت کاس کتاتخاوٍ تا غثح سيص تؼذ تٍ اماوت داد ، دس َش غًست یک وسخٍ  -۲تثصره 



 .کتاب اص کتاب سصسي ضذٌ دس کتاتخاوٍ خًاَذ ماوذ

تمذیذ مذت اماوت تالماوغ است ي چىاوچٍ ضخع دیگشی کتاب سا دسخًاست کشدٌ ي یا تاخیشی دس دس غًستی کٍ متقاضی تشای کتاب وثاضذ  -۳تثصره 

ساػت تشای متقاضی وگُذاسی می ضًد ي دس غًست ػذم  ۲۴تحًیل کتاب تاضذ مذت اماوت قاتل تمذیذ وخًاَذ تًد . لزا کتاب دسخًاست ضذٌ مذت 

 . فتمشاجؼٍ دس اختیاس مشاجؼٍ کىىذٌ دیگشی قشاس خًاَذ گش

 . کتاتُای مشجغ ، وایاب ، کمیاب ، پایان وامٍ َا ي مجالت اماوت دادٌ ومی ضًوذ -۴تثصره 

 

 : تاخیر در تحویل مناتع

  :تاخیشدس تحًیل مىاتغ عثق قاوًن اماوت غیش مجاص تًدٌ ي متخلفیه مطمًل قاوًن ریل خًاَىذ تًد

سيص اص اماوت گشفته کتاب مجذد  ۳چىاوچٍ کتاب اماوت گشفتٍ ضذٌ دس مًػذ مقشس تٍ کتاتخاوٍ تحًیل وگشدد ػضً مشتًعٍ دس مقاتل َش سيص تاخیش  –الف 

  .سیال جشیمٍ وقذی خًاَذ ضذ ۲۳۳   محشيم ي تٍ اصای َش سيص تاخیش مثلغ

  . کتاتخاوٍ تاعل خًاَذ ضذ تاس ( ، کاست ػضًیت تىا تٍ غالحذیذ مذیشیت ۳دس غًست تاخیش ) -ب

   .چىاوچٍ تاسیخ تشگطت کتاب ، تا سيص تؼغیل مػادف گشدیذ وسثت تٍ تمذیذ آن اقذام ضًد -ج

 

 :حفاظت از کتة ، نشریات و مناتع دیذاری و شنیذاری

ػالمتگزاسی ، خظ کطی ، تشیذٌ ي......( ضًد اماوت گیشوذٌ مًظف تٍ حفظ ي وگُذاسی مىثغ اماوت گشفتٍ ضذٌ می تاضذ . چىاوچٍ مىثغ مفقًد ي یا واقع ) 

 .، اماوت گیشوذٌ مًظف تٍ تُیٍ مىثغ ي جثشان خساست ياسدٌ می تاضذ

 

 : تسویه حساب

می ضًد دسپایان َش ویمسال تحػیلی اسامی افشادی کٍ کتاتُای اماوت گشفتٍ ضذٌ سا تشگطت وذادٌ اوذ ، تٍ سئیس ياحذ مشتًعٍ یا خًد اضخاظ گضاسش  -

 . وسثت تٍ استشداد آوُا اقذام ومایىذ ، تذیُی است دس غًست ػذم استشداد ، ایه افشاد مطمًل مقشسات تاخیش خًاَىذ تًدتا 

ؼت تٍ ػمل داوطجًیاوی کٍ پس اص اػالم تاخیشوسثت تٍ استشداد مىاتغ مثادست وىمایىذ تٍ ياحذ آمًصش مؼشفی تا اص ثثت وام آوُا دس تشم مشتًعٍ مماو -

  . آیذ

 مشکضی کتاتخاوٍ اص تایستی یاتذ می   اػضاء َیأت ػلمی یا کاسمىذاوی کٍ تاصوطستٍ یا تاصخشیذ می ضًوذ ي یا تٍ َش وحً دیگشی خذمت آوُا خاتمٍ  -

 . حساب دسیافت ي تٍ کاسگضیىی اسائٍ دَىذ تسًیٍ تشگ

یش آن مىًط تٍ اسائٍ تشگ تسًیٍ حساب تٍ کتاتخاوٍ مشکضی ي دس غذيس گًاَی فشاغت اص تحػیل ، تغییش سضتٍ ، میُمان ، اوتقال داوطجًیان ي وظا -

  .غًست لضيم سایش کتاتخاوٍ َای ياتستٍ ، تٍ اداسٌ آمًصش داوطگاٌ خًاَذ تًد

 .غذيس تسًیٍ حساب تا کتاتخاوٍ غشفاً تا تحًیل کاست ػضًیت امکان پزیش میثاضذ -

 

 : مناتع و مواردی که ته هیچ عنوان امانت داده نمی شود

 .کتاتُای مشجغ ، خغی ، وفیس ، مىحػش تٍ فشد ي وایاب ، پایان وامٍ َا ، وقطٍ َا ي اعلسُا -الف

 .مجالت ي سيصوامٍ َا - ب

 

  مقررات کتاتخانه

دس حفظ آوُا  کتة ي مجالت اص جملٍ سشمایٍ َای ملی است . اص آوجائیکٍ جایگضیه کشدن کتة ي مجالت دس تمام مًاسد امکان پزیش ویست تقاضا داسد .۱

  .دقت الصم تٍ ػمل آیذ

 . سػایت سکًت دس سالىُای مغالؼٍ الضامی است .۲

پیص اص يسيد تٍ مخضن ي تخص وطشیات ، مشاجؼیه می تایست کتة يلًاصم ضخػی مثل کیف سا دس قسمت تؼثیٍ ضذٌ گزاضتٍ ي حق تشدن تٍ داخل  .۳

 .مخضن سا وذاسوذ


