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 62/19/6931 :تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

 



 
 دانشگاه گرمسار كتابخانه از استفادهنحوه  نامهآيين

 
 موجود امكانات از كارآمدتر و بيشتر استفاده منظور به و كتابخوانی و كتاب اهميت به نظر
 يكنواخت هايروش اعمال و منابع حفظ به جهت همچنين و رمسارگ دانشگاه كتابخانه در
 اعالم ذيل شرح بهگرمسار  دانشگاه كتابخانه از استفاده نامهآيين اي،كتابخانه خدمات هيارا در
 .شودمی

 نامه عبارتند از:نيياهداف تدوين اين آ

هماهنگی در اجراي مقررات و قوانين مربوط به استفاده از منابع موجود در  -الف

 كتابخانه براي اعضا

 رسانیسازي نحوه خدمتارتقا كيفيت و يكپارچه -ب

 ه سرويسيجلوگيري از اعمال سليقه در ارا -ج

 را آنهاشفاف نمودن قوانين و مقررات كتابخانه و نحوه اعمال و اج -د

 

 از كتابخانه دانشگاه كتاب امانت شرايط -1ماده 
 درصورت) روز 11 مدت به كتاب جلد 2 همزمان عضو هر :دانشجويان -1-1

 (عضويت
 صورت در) روز 03 مدت به كتاب جلد 4 همزمان عضو هر :علمی هيات اعضا -1-2

 (عضويت
 (عضويت صورت در) روز 23 مدت به كتاب جلد 2 همزمان عضو هر :كاركنان -1-0

 :1تبصره 
 .شوندنمی داده امانت هانامهپايان و مجالت مرجع، كتب - الف

 را كتاب چند يا يک كتابخانه مسئول هماهنگی با توانندمی اعضاي هيات علمی - ب
 .گيرد قرار استفاده مورد كتابخانه محل در فقط تا نمايند رزرو معين زمان مدت براي

 .است كتابخانه كتابدار عهده به رزروي كتابهاي تحويل زمان تعيين -ج
 كارت گذاشتن با الذكر،فوق شرايط بر عالوه گرمسار دانشگاه دانشجويان -د

 .بگيرند امانت ساعت چند براي را خود نياز مورد كتاب توانندمی خود دانشجويی



 امانتي كتابهاي تاخير تحويل جريمه -2ماده 
 .باشدمی ريال 2333 روز هر بازاي تاخير جريمه -2-1

ه ب تاخير جريمه آنها، بودن نياز مورد به توجه با رزروي كتابهاي خصوص در -2-2

 .باشدمی  ريال 6333 روز هر ازاي

 .است معذور تاخير جريمه حساب تسويه از قبل خدمات هيارا از كتابخانه -2-0 

 :1تبصره

 به گرمسار دانشگاه حساب به عضو توسط بايستی كتاب تاخيرتحويل جريمه مبلغ 
 است بديهی .شودداده  تحويل كتابخانهمسئول  به پرداختی فيش و واريز دانشگاه نام

 بود.در خواهد محروم كتاب گرفتن امانت از جريمه مبلغ پرداخت زمان تا عضو
 تعيين تاخير تحويل جريمه پرداخت از علمی هيات اعضاي يا كاركنان كه صورتی

 خواهد رسانده هگادانش مالی و اداري نتمعاو اطالع به مراتب، نمايند خوداري شده
 شوراي توسط يكبار سال هر، زمانی شرايط به توجه با. شود كسر آنان حقوق از تا شد

 نيمسال هر پايان در د گرفت.نقرار خواه نظر تجديدمورد فوق  مبالغ گاهدانش پژوهشی
 اداره به اندنگردانده باز را شده گرفته امانت كتب كه دانشجويانی اسامی تحصيلی
 . شود خودداري آنان نامثبت از تا گرددیم ارسال هگادانش آموزش

 جبران خسارت – 3ماده 
 به و خريداري كتاب عين بايستمید، شو ناقص يا مفقود امانتی، كتاب كه درصورتی

 كارشناس سوي از آن قيمت كتاب، بودن ناياب صورت در داده شود.  تحويل كتابخانه

 حساب به مبلغ برآورد شده بايستی خسارت جبران براي و شودمی برآورد كتابخانه
 داده تحويل كتابخانه مسئول به پرداختی قبص و واريز دانشگاه نام به گرمسار دانشگاه

 خواهددر تعليق حالت به گيرندهامانت عضويت فوق اقدامات انجام تا درضمن. شود
 .آمد

 تسويه حساب  -4ماده 
 0 از بيش موريتام به يا و بازخريد بازنشسته، منتقل، كه علمی تاهي اعضاي -4-1

 كتابخانه با بايد شود،می داده خاتمه آنها خدمت به دليلی هر به يا و شوندمی اعزام ماه
 يا بازنشسته علمی تاهي اعضاي مورد در حساب تسويه ينا. كنند حساب تسويه

 .باشدنمی عضويت خاتمه معنی به الزاما خدمت به مورام



 تحصيلی وضعيت تغيير هنگام نيز و تحصيلی مقطع هر پايان در دانشجويان -4-2
 .كنند حساب تسويه كتابخانه با بايد آن نظاير يا و انصراف انتقال، نظير

 منتقل ديگري سازمان به كه دانشگاه قراردادي و ايبيمه پيمانی، رسمی، كاركنان -4-0
 پايان آنها خدمت به ديگري دليل هر به يا و شوندمی بازخريد يا و بازنشسته يا شده
 .كنند حساب تسويه كتابخانه با بايد شود،می داده

 

 26/31/1036 مورخ دانشگاه پژوهشی شوراي جلسه درتبصره  2ماده و  4نامه شامل ينياين آ

 و از تاريخ تصويب الزم االجراست. به تصويب رسيدمطرح و پس از اصالحات الزم 

 
 
 
 


