
 
 
 

 

 

 کتابخانه های دانشگاه در مجموعه متمرکزدستورالعمل امانت 

 دانشگاه كتابخانه هاي در براي استفاده از امانت متمركز ایران پزشکی علوم دانشگاه اسناد مركز و مركزي كتابخانه

 :است نموده تنظيم و زیر تهيه شرح به دستورالعملی

 :شرایط امانت 

ه كردموظف است منابع امانی را با دقت بررسی  بوده ودر قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو 

در غير اینصورت ملزم به  .و در صورت مشاهده هرگونه عيب و نقص، بالفاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطالع دهد

تعداد کتب قابل امانت و مدت امانت مورد نظر در تمام . پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه می باشد

 :در سیستم امانت متمرکز از طریق پورتال بشرح زیر می باشدکتابخانه های دانشگاه یکدست و 

 

تمدید 

 )بار(

مدت زمان 

 )روز(

مجموع تعداد امانت )نسخه( 

 در کتابخانه های دانشگاه 
 نوع عضویت

 دانشجویان كاردانی 4 15 1

 دانشجویان كارشناسی ناپيوسته 5 15 1

 كارشناسی دانشجویان  5 15 1

1 15 7 
و  PHDدانشجویان دكتري تخصصی  / دانشجویان كارشناسی ارشد

 / دانشجویان دوره تخصصی پزشکی یا رزیدنتی GPدانشجویان پزشکی 

1 30 10 
اعضاء هيات علمی/ دانشجویان دوره فوق تخصصی و فلوشيپ/ 

 دانشجویان دوره پست دكتري

 كارمندان دانشگاه 4 10 1

 1گروه مهمان  2 10 0

 فرضگروه پيش 1 1 0

 



 
 
 

 

اعضاي غير وابسته به دانشگاه می باشند كه بصورت مامور یا حق التدریس در دانشگاه مشغول  1گروه مهمان  -1تبصره 

به كار هستند و یا اعضاي هيات علمی باز نشسته دانشگاه می باشند. به این افراد كارت مهمان یک كه به رنگ سبز است 

 ابخانه شامل امانت كتاب و استفاده از سالنهاي مطالعه می باشد.این كارت براي استفاده از همه امکانات كتداده می شود و 

صرة  شخيص  به بنا پرمراجعه هاي كتاب امانت مدت -2 تب ست    ت شی خط و طبق امانت بخش سرپر   هر كتابخانه جاري م

 یابد.   تقليل است ممکن

رزرو   هايدر قفسه  است  ممکن امانت بخش سرپرست   يصتشخ  بنا به اينسخه  و یا تک پر مراجعه هاي كتاب -3 تبصرة 

 شود. استفاده از آن "كتابتاالر "در  قرار گيرد و فقط كتابخانه

صرة  در اختيار   مدت از انقضوواي شووود و پسرزرو می كنندگان مراجعه نام به ساعت  24 مدت به ها فقط كتاب -4 تب

 .  تقرار خواهد گرف بعدي متقاضی

صره   صورتی كتاب تمدید امانت -5تب ضی  كه، در  شته  دیگري متقا شد،   ندا فقط براي یکبار از طریق مراجعه به پورتال  با

شماره پرسنلی( و رمز عبور )كد ملی( براي اعضاي      -كتابخانه مركزي و پروفایل شخصی با كلمه عبور )شماره دانشجویی     

ضوري    بالمانع مقررات طبقبه كتابخانه مورد نظر یا از طریق تلفن ،  گيرندهامانت شخص كتابخانه مربوطه یا با مراجعه ح

 .است

 شده گرفته امانت منابع تأخیر در تحویل به مربوط ضوابط: 

 در صورتی كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود، به ترتيب زیر عمل خواهد شد.

 ریال 5.000 روزانه مبلغالف( تاخير هر جلد كتاب براي دانشوووجویان مقاطع مختلف ، اعضووواي هيات علمی و كاركنان   

 جریمه محاسبه خواهد شد.

ست. اعضایی كه بدهی    ریال  100.000مبلغ در نرم افزار كتابخانه حداكثر سقف مجاز بدهی اعضا    -1تبصره  تعيين شده ا

ه صورت خودكار توسط نرم افزار تعليق خواهند شد. استفاده مجدد از خدمات امانت منوط     آنان از سقف مجاز تجاوز كند ب 

 به پرداخت بدهی خواهد بود.

 گردد.مبلغ جریمه توسط نرم افزار محاسبه می -2تبصره

 

 ها: کتاب شدن مفقود و یا ناقص 

 آن چاپ یا آخرین كتاب عين ، بایدآسوويب دیده باشوود  مفقود و یا  شووده گرفته امانت به كتاب كه ( در صووورتیالف

 آن تهيه امکانباشد و بهر دليل نایاب كتاب كه شود. در صورتی كتابخانه و تحویل ، تهيهماه یک حداكثر در طول

 باشد.می  خسارت جبران به موظف گيرندهباشد امانت وجود نداشته



 
 
 

 

سارت  ( ب شخيص  ، بنا بهبه امانت رفته  منابعهزینه خ سئول  ت روز   قيمت هزینه منبع و به برابر 5تا  2 از كتابخانه م

 .  شدخواهد محاسبه 

 شود.نمی ارائه متقاضی به امانت ، خدماتیاد شده اقدامات ( تا اتمامج

 حساب تسویه: 

سبت ب  ساب با كتابخانه مبداء و كتابخانه مركزي    تمامی گروههاي زیر پس از تحویل كتاب به واحد مربوطه ، ن سویه ح ه ت

 اقدام نمایند.

  .بازخریددر صورت انتقال، بازنشستگی یا  علمی هيأت اعضاي :اول گروه

 و نظایر آن. ، انصرافانتقال در زمان فارغ التحصيلی یا دانشجویان :دوم گروه

 .بازخریددر صورت انتقال، بازنشستگی یا  كاركنان دانشگاه: سوم گروه

ضویت بطور كامل            ضاي مهمان در آیين نامه ع شگاه. ) اع صورت پایان همکاري با دان ضاي مهمان در  گروه چهارم: اع

 شرح داده شده است(.

صره  ضعيت امانت و ميزان        -تب ساب ، با مراجعه به پورتال ، و سویه ح ضاي محترم كتابخانه قبل از اقدام به ت جریمه اع

 ده و سپس به تسویه حساب اقدام نمایند.نمودیركرد احتمالی خود را بررسی 

 

  تهیه و تنظیم گردیده است. 01/06/1400این دستورالعمل در تاریخ 
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