
 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

 مدیریت اطالع رساني پزشكي و منابع علمي

 

  عضویت در کتابخانه نامه آیين

زیر  شرح به اينامهآیين دانشگاه هايانهدر كتابخ عضویت براي علوم پزشکی ایران و مركز اسناد دانشگاه مركزي كتابخانه

 :است نموذه تهيه و تنظيم

   .منظور از دانشگاه در این آیين نامه ، دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد 
 

  :كنندگاناستفاده -1 ماده

 شامل: كليه افرادي كه به شکل مستقيم و یا قراردادي وابسته به دانشگاه می باشندافراد وابسته به دانشگاه:  -الف

 .دانشگاه ) رسمی ، پيمانی و قراردادي( بازنشسته وشاغل علمی هيات اعضاي  -1

 .دانشگاه كه داراي كارت دانشجویی می باشند دانشجویان  -2

 .دانشگاه پيمانی ، قراردادي و كاركنان طرحی و مامور، رسمی كاركنان -3

 دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران  -4

صره  سوب  -1تب شگاه مح ضو كتابخانه مركزي دان شند ع شته با شگاه تا هرزمان كه تمایل دا سته دان ش ضاي هيات علمی بازن اع

 گردیده ومی توانند از كليه امکانات به استثناي امانات استفاده نمایند.  

اسرتفاده  اسرتثناي اماناتاعضراي هيات علمی ح  اتتدری  دانشرگاه می توانند از كليه امکانات كتابخانه مركزي به  -2تبصرره 

نمایند . ارائه خدمات امانت كتاب در موارد خاص با معرفی باالترین مقام طرف قرارداد عضرررو هيات علمی ترررورت گرفته و 

 ب با كتابخانه می باشد.  پرداخت ح  اتتدری  ایشان منوط به ارائه تسویه حسا

دانشجویان مهمان دانشگاه علوم پزشکی  ایران می توانند از كليه خدمات كتابخانه مركزي شامل  امانات و... استفاده  -3تبصره 

 نمایند.  

كاركنان طرحی و مامور با ارائه معرفی نامه از باالترین مقام محل خدمت می توانند از سرريسررتم امانات  -4تبصررره 

كتابخانه اسررتفاده نمایند بدیهی اسررت اعتم اتمام طرح و یا پایان ماموریت ایشرران منوط به تسررویه حسرراب با 

 كتابخانه مركزي می باشد.  

 

 ليه افراد حقيقی ذیل می باشند:: شامل كافراد غیر وابسته به دانشگاه -ب

 اعضاي هيات علمی -1

 مرتبط با ستمت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصيلی -2

 كاركنان شاغل در سایر دانشگاهها، مراكز علمی و خدمات مرتبط با ستمت -3

 

صره  شگاه -تب سته به دان تورتی كه   افراد غير واب شگاه محدر  شند عضو كتابخانه مركزي دان شته با سوب گردیده تمایل دا

 استفاده نمایند.   به استثناي امانات ومی توانند از كليه امکانات



 :و استفاده از خدمات امانت  عضويت شرايط -2 ماده
   :اول گروه      

  و كپی حکم كارگزینی شناسایی كارت ارائةاعضاي هيات علمی دانشگاه با 
  : دوم گروه

شجویان تمام مقاطع تحصيلی  شوند و براي تمامی آنها هنگام دان ضو كتابخانه محسوب می  شکی ایران، ع شگاه علوم پز دان

 ثبت نام اوتيه پروفایل ایجاد شده است.
  : سوم گروه

 كپی حکم كارگزینی و  شناسایی كارت ارائهبا كاركنان دانشگاه 

حکم ارائه مدارك  شامل كپی ، با  كتابخانه مركزي و پورتالارائه درخواست مستقيم از طری  حضور فيزیکی عضویت از طری  

 50000ارائه پرداخت ح  عضویت براي كليه افراد ذكر شده در این آیين نامه  و كارت دانشجوئی و كپی كارت ملیكارگزینی ، 

 .ریال می باشد

  تغييرات درح  عضویت بصورت ساتيانه تعيين و اعتم می گردد.  –1تبصره

صره ست  -2تب شجویان( و كپی آخرین ارخانه مركزي یا واحدهاي تابعه و ابا مراجعه به كتابضروري ا شجویی )دان ئه كارت دان

 حکم كارگزینی )كاركنان و اعضاي هيات علمی( و یک قطعه عک  نسبت به فعال كردن پروفایل خود اقدام نمایند. 

 

 :اعتبار عضويت -3 ماده

 تمدید؛  قابل ِسال نجپ در دانشگاه رسمی خدمت به اشتغال زمانتا  شاغل علمی هيأت اعضاي براي (الف

 ؛تحصيلی هر نيمسال تا پایان اتتدریسی ح  اعضاي براي ( ب

 ؛تحصيلی دورة پایانتا تمدید  قابلو یک سال  ،براي دانشجویان مقاطع مختلف )ج

 .دوره خدمتتا پایان و قابل تمدید براي كاركنان شاغل دو سال  د(

 مدت اعتبار براي كاركنان قراردادي یکساته و با ارائه قرار داد جدید قابل تمدید می باشد. -1تبصره

 


