
 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

 مدیریت اطالع رساني پزشكي و منابع علمي

  امانت نامه آیين

 كتاب گردش خدمات ارائه و قانونمدد كرد  هماهد ا براي علوم پزشنن ا اارا  و مركز اسننداد دانانن ا  مركزي كتابخانه

 :است نموذ  زار تهيه و تدظيم شرح به  اينامهآاين دانا ا  هايانهدر كتابخ موجود از مدابع بهيده ها و استفاد دركتابخانه

   . مدظور از دانا ا  در اان آاين نامه ، دانا ا  علوم پزش ا اارا  ما باشد

 :امانت شرايط -1 ماده

   از مدابع و ام اننات كتابخاننه مركنزي و وااندهاي تابننه مدنوض بنه ع نوات در اانن وااندها منا باشند و استفاد

تابنننه دانانن ا   هنناي مدننابع فننرها بننه اع ننا كتابخانننه امانننت داد  مننا شود.اع ننا مننا تواندنند از تمننام كتابخانننه

  بصورت امانت كتاب ب يرند.

 داخلننا مننا باشنندد. كننه توسنن  كتابخانننه مركننزي نظننارت  كتابخانننه هنناي واانندهاي تابنننه داراي قننوانين امانننات

  مي ردد.

   در قبال مدابع اماننت گرهتنه شند  ، تدهنا شنخن اماننت گيرنند  پاسنخ و منا باشند گنرا اماننت گيرنند  مو ن

اسنت مدننابع امنانا را بننا دقنت بررسننا نمنود  و در فننورت ماناهد  هرگونننه عينه و نتننن ، ب هافنله مراتننه را 

اطن   دهند در رينر اادصنورت ملنزم بنه پرداخنت خسنارت تنينين شند  از طنر  كتابخاننه  به مسئول ميز امانت

  در سيستم امانت متمركز از طراق پورتال نحو  امانت بارح زار ما باشد.- ما باشد

 

 و  ع وات  ن مجمو  تنداد امانت  (روز) مدت زما  ساار كتابخانه ها مبدا تابخانهك )بار(تمداد

 داناجواا  كارشداسا   6 15 3 3 2

داناننجواا  كارشننداسننا  8 15 3 5 2

دكتري تخصصا و  /ارشد

    MPHعموما/ 

 اع اء هيات علما   15 30 5 10 2

 كارمددا  دانا ا    6 10 2 3 2

 

 مم ن هر كتابخانه جاري مااخ  و طبق امانت بخش سرپرست تاخين بدابه پرمراجنه كتابهاي امانت مدت -1تبصره  

 اابد.  تتليلاست

صرة  سخه و اا تك پر مراجنه كتابهاي -2 تب اخين بدا به اين ست ت ست مم ن امانت بخش سرپر سه ا رزرو  هايدر قف

 شود. استفاد  از آ  "كتابتاالر "در  هت  قرار گيرد وانهكتابخ



 در اختيار متتاضا مدت از انت اي شود و پسرزرو ما كدددگا  مراجنه نام به ساعت 48 مدت به كتابها هت  -3 تبصرة 

 . قرار خواهد گرهتبندي

، اا  كتاب و ارائه گيرند امانت شخن با مراجنه باشد، نداشته دا ري متتاضا كه، در فورتاكتاب تمداد امانت -4 تبصرة

 .است ب مانع مترراتطبقاز طراق تلفن ، 

  هاي امانت گرهته شد  را به دا را  واگرار نمااد.امانت گيرند  مجاز نيست كتاب -5تبصره       
 

 شده گرفته امانت منابع تأخير در تحويل به مربوط ضوابط -2 ماده

 خواهد شد زار عمل ترتيه ناود: به برگات كتابخانه در موعد مترر به شد  گرهته امانت به مدابع كه فورتادر 

 خواهد شد. محاسبه جرامه راال 10000 مبلغ ، روزانهبراي اع اي هيات علما كتههر جلد  تأخير ( اگ 

 خواهد شد. محاسبه جرامه راال 5000 مبلغ ، روزانهكاركدا   براي داناجواا  متاطع مختل  و كتههر جلد  تأخير  (ب 

 خواهد شد. محاسبه جرامه راال 50000 مبلغ ، روزانهبراي اع اي هيات علمامرجع  كتههر جلد  تأخير ( ج

 محاسنننبه جرامه راال 25000 مبلغ ، روزانهكاركدا   براي دانانننجواا  متاطع مختل  ومرجع  كتههر جلد  تأخير  (د 

 خواهد شد.

 

زما  تاخير به سه از سرواس امانت به فورت تنليق كارت پس از رسيد  ممدوعيت استفاد   -1تبصر  

روز ) سنننه ما  (  90چدانچه مجمو  تاخير به ما باشننند. برابر مدت امانت مطابق آاين نامه امانت 

رسيدكارت ع وات هرد مسدود ما شود تا زمانا كه استفاد  كددد  تسواه اساب خودرا به كتابخانه 

 مربوض ارائه نمااد

 

اع اي هيئت علما ، در فورت تاخير بازگات كتاب از طراق نامه و اا ارسال پيام به پست اگ تروني ا  -2تبصر  

جرامه دار كرد به ازاي هر اط   رسانا ما شود. چدانچه د  روز پس از ارسال اخطار ، كتاب باز گرداند  ناود 

در فورتي ه  وراال ) از تاراخ برگات اوگيه كتاب ( محاسبه و درااهت ما گردد  20000روز مبلغ 

روز )سه ما  ( رسيد كارت ع وات هرد مسدود ما شود تا زمانا كه استفاد  كددد  تسواه  90مجمو  تاخير به 

 اساب خودرا به كتابخانه مربوض ارائه نمااد.  
 

 كتابها: شدن مفقود و يا ناقص -3 ماده

فورتااگ  فورتا و اا به براد  از آ  مفتود و اا اوراقا شد  گرهته امانت به كتاب كه ( در  ستفاد  رير قابل  كتاب هر   ا

فورتا كتابخانه و تحوال ، تهيهما  اك اداكثر در طول آ  چاپ اا آخران كتاب شود، باادعين  كتاب كه شود. در 

 باشد.ما  خسارت جبرا  به مو   گيرند باشد امانت وجود نداشته آ  تهيه ام ا دگيلباشد و بهر  ناااب

 ، داسنن هايادواري هاي، ناننراهمرجع ، كتابهاياينسننخه تك ، كتابهايالتين در مورد مدابع خسننارت درااهت ( ميزا ب

 خواهد بود. قيمت روز برابر  5تا  2 بخانهكتا رئيس تاخين ، بدا بهماابه مدابعو  هارسا مدابع ، داجيتاگا

 شود.نما ارائه متتاضا به امانت ، خدماتااد شد  اقدامات ( تا اتمامج

 باشد.مورد تأايد نما كتاب ت ثير شد  نسخه تهيه از طراق خسارت د( جبرا 

 فننر  ماننابه مورد نظر و اا عدوانهاي عدوا  نمود  و جاا زان خراد اا تهيه براي طور كامل به درااهتا مباگغ -تبصررره

 خواهد شد.
 

 شوند:نمي داده امانت به از كتابخانه در بيرون استفاده براي كه منابعي -4 ماده

 ؛كتابهاي ناااب و نفيس 



 كتابهاي مرجع 

 ناراات ادواري هارسا و التين 

 ه از آنها در كتابخانه موجود استكتابهااا كه تدها اك نسخ 

 كتاب ها اا مدابع خاص كه بدا به تاخين مسئول بخش و شراا  خاص امانت داد  نما شوند 

 و ساار ناراات مرجع و مج ت   هرهدگ گغات ، داار  اگمنار  ها 

 تاه ها و اطلسهان 

 ااا  نامه )نسخه چاپا اا سا دي(پ 

 اك روز  امانت داد  ما شود.بر تاخين مسئول مربوطه مدابع ذكر شد  به فورت تحت شراا  خاص بدا-1 تبصرة
 

 

 حساب تسويه -5 ماده

ستهمدتتل كه علما هيأت اع اي :اول گرو  ا از  شود، بااد پسما داد  آنها خاتمه خدمتبه هر دگيل ، بازخراد اا به، بازن

  ، تسواه اساب نماادد. اساب تسواههرمبا ارائه ، مركزي كتابخانه به  ع وات كارت تحوال

بااد  و اا نظاار آ  صرا ، اننظير انتتال تحصيلا تغيير وضنيت ونيز هد ام تحصيلا هر متطع در پااا  داناجواا  :دوم گرو 

 .نماادد اساب تسواه مركزي كتابخانة با

 هر دگيل شوند و اابه، بازخراد مااا بازناسته دا ر مدتتل سازما  به كه دانا ا  و خراد خدمت رسما كاركدا  :سوم گرو 

 نماادد. اساب سواهت مركزي كتابخانه باشود، بااد ما داد  اا آنها پا خدمتبه

سواه :چهارم گرو  ا ا  خارج مراجنا  اساب ت خواهد  انجام مابينها تواهق آنها ونيز طبق متبو  سازما  با هماهد ا از دان

 شد.

اساب هيات علما و كاركدا  برگه تسواه از اعم كليه اهراد است ا دانا ا  مو   ما گردد براي : ادار  امور بازن 1تبصر 

 با كتابخانه مركزي را براي امور بازناست ا درااهت نمااد. 

 پايان نامه ها-6ماده 

، پس از انجام مراال تارافات اداري و نيز علوم پزش ا اارا كليه پااا  نامه هاي دانش آموخت ا  تحصي ت ت ميلا دانا ا  

ساس ردا   شمار  بازاابا )برا ساس  سال ما گردد و دراان م ا  بر ا سمت ار سا( به اان ق ست نوا ثبت و خدمات هدا )ههر

قابل بازاابا براي كابرا  راق نرم اهزار پارس آذرخش كليه اط عات پااا  نامه ها ورود( در قفسنننه مربوطه قرار ما گيرد. از ط

  است.

 ت ثير و كپا از پااا  نامه ها بدگيل مدع قانونا هرگز متدور نما باشد و استفاد  از آ  هت  در ساگن ميسر ميباشد. -تذكر

 ) از طريق پورتال ( سطوح دسترسي به فرمت الکترونيکي پايان نامه ها پايان نامه هاي 

 ففحه ابتدااا هاال اگ تروني ا تمام پااا  نامه ها 15: شامل اط عات كتاب شداختا و  1اط عات سطح

فننفحه ابتدااا هاال اگ تروني ا تمام پااا  نامه ها، مدابع و مذخر و  15شننامل اط عات كتاب شننداختا و  -2اط عات سننطح

 پيوست ها

فننفحه ابتدااا هاال اگ تروني ا تمام پااا  نامه ها، مدابع و مذخر و  15كتاب شننداختا و  شننامل اط عات -3اط عات سننطح

 1380پيوست ها و متن كامل پااا  نامه هاي قبل از سال 

 شامل متن كامل تمام پااا  نامه ها با تنين سطح ست  عداوان درخواستا براي هر كاربر -4اط عات سطح

صر  ست كليه تنرهه هاي مربوض  ب– 1تب ا ا  به پيو صوبه هيات امداء دان ه خدمات  اگ تروني ا از جمله پااا  نامه ها ، طبق م

 تنيين گرداد  است.

صر   شد  ما محل  رپااا  نامه ها د ه هاال متن كاملمطاگن –2تب سا تنيين  ستر سطوح د ساس تنرهه و  كتابخانه مركزي بر ا

 باشد. 



 

 

   تاالر كتاب مطالعه در محل -7ماده

شدد هت  در تاالر كتاب مطاگنه نماادد .پس از درااهت آ  از تاالر كتاب  – 1تبصر   ، درفورتي ه مراجنين بخش امانت تماال با

ما تواندد جهت مطاگنه به سننناگدهاي مطاگنه واقع در طبتات مراجنه نماادد . اسنننتفاد  از مدابع و مطاگنه در محل تاالر كتاب 

 براي اهراد ريرع و آزاد است.  
 

 مقررات اخالقي     -8ماده 

ستفاد  كدددگا  مو   به رعاات موارد  ست از اموال آ  ا اتر از محي  آرام كتابخانه و افظ و ارا ستفاد  هرچه بي بمدظور ا

 زار ما باشدد:  

  رعاات  رهتارهاي مطابق با افول اس ما و اخ قا •

  افظ كامل س وت و آرامش •

  عدم استنمال دخانيات •

  افظ نظم و پاكيزگا كتابخانه •

  ااترام به كاركدا  كتابخانه هارعاات  •

  پرهيز از ااجاد مزاامت براي ساار اع اء •

  پرهيز از خورد  و آشاميد  در تاالرها •

  عدم استفاد  از تلفن همرا  در تاالرهاي كتابخانه ها •

  مطاگنه بصوررت انفرادي •

  اجتداب از بهمرا  داشتن كي  و گوازم ريرضروري در تاالرها •

  رت به اموال كتابخانه اجتداب از ااجاد خسا •

شفاها سپس ضمن تنليق ع وات ، هرد متخل  به كميته ان باطا اا -1تبصر   اراست  درفورت مااهد  تخل  ابتدا تركر 

 دانا ا  منرها خواهد شد.  

 كليه مراجنين مو   به رعاات ضواب  و قوانين كتابخانه ما باشدد.  -2تبصر  

 


