
 
 

 

 کتابخانه در متمرکز عضویت نامه آیين
 

 شرح به آیين نامه اي دانشگاه كتابخانه هاي در عضویت براي ایران پزشکی علوم دانشگاه اسناد مركز و مركزي كتابخانه

 :است نموده تنظيم و تهيه زیر

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

  تهيه و تنظيم گردیده است. 01/06/1400این آیين نامه در تاریخ 

 

 و عضویت: کاربران -1 ماده

 اعضای وابسته به دانشگاه -بند ا

 تمامی براي و شوند می محسوب كتابخانه عضو ایران، پزشکی علوم دانشگاه تحصيلی مقاطع تمام دانشجویان اول: گروه

 شده و براي فعال كردن عضویت، ارائه كارت دانشجویی الزامی است. ایجاد پروفایل اوليه نام هنگام ثبت آنها

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

 كارگزینی حکم آخرین كپی و شناسایی كارت ارائه با علوم پزشکی ایران  دانشگاه كاركنان سوم: گروه

 در فيزیکی حضور طریق از مستقيم درخواست ارائه طریق عضویت گروه هاي یک تا سه رایگان بوده و از -1تبصره 

 .امکانپذیر می باشد مذكور مدارك ارائه با ، مركزي كتابخانه

 

 )این افراد مهمان تلقی می شوند( اعضای غیر وابسته به دانشگاه  -2بند 

 اعضاي هيات علمی باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  -1

اساتيد حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران كه از اعضاي هيات علمی و یا كاركنان دانشگاه علوم  -2

 پزشکی ایران نيستند.

هيات علمی و یا كاركنان دانشگاه علوم كاركنان مامور و مشغول در بخشهاي مختلف دانشگاه كه از اعضاي  -3

 پزشکی ایران نيستند.

 علمی غير دانشگاه علوم پزشکی ایران )شامل سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی و غير علوم پزشکی( هيات اعضاي -4

 دانشگاه ها  ارشد و باالتر از كليه یمقطع كارشناس آموختگان دانش -5

پزشکی عمومی در سایر دانشگاه ها  )غير از دانشگاه علوم  دانشجویان مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و -6

 پزشکی ایران(

 

 



 
 

 

 

 کارتهای عضویت:  -3بند 

 كارت عضویت دانشجویان همان كارت دانشجویی آنها محسوب می گردد. .1

 كارت عضویت كاركنان و اعضاي هيات علمی دانشگاه، كارت پرسنلی می باشد. .2

می باشد و شامل اعضاي هيات علمی بازنشسته دانشگاه، اعضاي غير  سبز. این كارت به رنگ 1كارت مهمان  .3

وابسته به دانشگاه كه به صورت همکار در دانشگاه مشغول هستند، اساتيد حق التدریس و كاركنان مامور در 

دانشگاه می باشد. این كارت براي استفاده از همه امکانات كتابخانه شامل امانت كتاب و استفاده از سالنهاي 

 مطالعه می باشد.

می باشد و براي اعضاي غير وابسته به دانشگاه كه همکاري با دانشگاه  کرم. این كارت به رنگ 2كارت مهمان  .4

مقطع كارشناسی ارشد  دانش آموختگانمایل به استفاده از سالن هاي مطالعه می باشند و شامل  صرفانداشته و 

و باالتر در همه دانشگاه ها با اولویت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعضاي هيات علمی دانشگاه هاي دیگر )غير از 

دانشگاه علوم پزشکی ایران(، فرزندان اعضاي هيات علمی و فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران می 

 باشد.

می باشد و بصورت افتخاري و هر ساله در تعداد محدود به رئيس  نفشب. این كارت به رنگ 3كارت مهمان  .5

 دانشگاه و معاونين ایشان جهت استفاده ي معرفی كنندگان از سالنهاي مطالعه ارایه می شود.

برگه هاي تردد روزانه براي استفاده روزانه دانشجویان سایر دانشگاه ها )شامل دانشجویان مقاطع كارشناسی،  .6

 عدد در روز( 10د، پزشکی عمومی به تعداد محدود تا سقف كارشناسی ارش

 

 عضویت:  اعتبار -4بند 

 قابل و سال دانشگاه دو در رسمی خدمت به اشتغال زمان تادانشگاه علوم پزشکی ایران  علمی هيأت اعضاي برايالف( 

 تمدید.

 تحصيلی. دورة پایان تا تمدید قابل و سال دو ،دانشگاه علوم پزشکی ایرانمختلف  مقاطع دانشجویان براي ب( 

 .خدمت دوره پایان تا تمدید قابل و سال دو دانشگاه علوم پزشکی ایران شاغل كاركنان برايج( 

 تا زمان فعال بودن كارت مهمان. د( براي اعضاي مهمان

 

 

 

 



 
 

 

 هزینه ها: -2ماده 

  :ریال 200000هزینه فعال سازي كارت مهمان 

  :ریال  700000حق عضویت سه ماهه براي اعضاي مهمان داراي كارت مهمان كرم 

  :ریال 250000حق عضویت یک ماهه براي اعضاي مهمان داراي كارت مهمان كرم 

  :ریال 500000حق عضویت سه ماهه براي اعضاي مهمان داراي كارت مهمان سبز 

  :ریال  200000حق عضویت یک ماهه براي اعضاي مهمان داراي كارت مهمان سبز 

 ( رایگان می باشد.1، بند 1حق عضویت براي اعضاي وابسته به دانشگاه )ماده  -1تبصره 

حق عضویت براي اعضاي هيات علمی بازنشسته دانشگاه كه برایشان كارت مهمان یک صادر می گردد رایگان  -2تبصره 

 و فقط هزینه فعالسازي كارت دریافت می گردد.  می باشد

حق عضویت براي فرزندان اعضاي هيات علمی و فرزندان پرسنل دانشگاه كه داراي كارت مهمان كرم هستند  -3تبصره 

 مطابق با اعضاي داراي كارت سبز می باشد.

 .گردد می اعالم و تعيين ساليانه بصورت عضویت درحق تغييرات -4ه تبصر

 

 مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت : -3ماده 

 . سبز1کارت مهمان  .1

 رنگی 3×4یک قطعه عکس  -

 اصل و كپی كارت ملی -

 اصل و كپی شناسنامه -

 حکم بازنشستگی ) براي اعضاي هيات علمی بازنشسته دانشگاه( -

 نامه از باالترین مرجع مدیریت مربوطه ) براي اعضاي غير وابسته همکار در دانشگاه( -

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی )توسط كارشناس عضویت كتابخانه اخذ می گردد(تایيدیه  -

 

 . کرم2کارت مهمان .2

 رنگی 3×4یک قطعه عکس  -

 اصل و كپی كارت ملی -

 اصل و كپی شناسنامه -

 اصل و كپی كارت نظام پزشکی -



 
 

 

 علوم پزشکی ایرانحکم كارگزینی پدر و مادر براي فرزندان اعضاي هيات علمی و پرسنل دانشگاه  -

 تایيدیه مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی )توسط كارشناس عضویت كتابخانه اخذ می گردد( -

 

 . بنفش3کارت مهمان .3

 معرفی نامه از رئيس یا معاونين دانشگاه  -

 

 كاربران باید براي ارائه مدارك به كارشناس عضویت كتابخانه مراجعه كنند. -1تبصره 

 

 قابل استفاده اعضاء وابسته و غیر وابسته :فضای  -4ماده 

 14:30لغایت  07:45)تاالر كتاب(: از ساعت  اولطبقه  -

 19:00لغایت  07:45: سالن مطالعه آقایان : از ساعت مطبقه دو -

 14:30لغایت  07:450از ساعت  سالن دیجيتال طبقه سوم: -

 14:30لغایت  07:450از ساعت  سالن دیجيتال طبقه چهارم: -

: سالن مطالعه براي دانش آموختگان مقطع كارشناسی ارشد، دانشجویان مقاطع دكتراي تخصصی ، مپنجطبقه  -

 19:00لغایت  07:45دستياري، فوق تخصصی و پست دكترا و اعضاي هيات علمی: از ساعت 

 14:30لغایت  07:45: سالن مطالعه بانوان: از ساعت مطبقه شش -
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