


شرایط عضویت 
در

کتابخانه دانشکدة مواد



تکمیل فرم درخواست عضویت
ü 3×4دو قطعه عکس
üتعرفۀ ثبت نام نیمسال جاري
üانشگاه علم و صنعت ایرانکارت دانشجویی د 

ü   با ارائه مدارك فوق، پس از دو هفته کارت عضـویت صـادر
می گردد و عضو جدید مطابق قوانین کتابخانه می تواند از 

 .آن استفاده نماید



:تبصره 
ü     دانشجویان دانشکده می تواننـد عضـو کتابخانـه شـوند و

سایر مراجعین تنها حق استفاده از منـابع را در محـل بـا    
ارائۀ معرفی نامه از مبداء و ارائۀ کـارت شناسـایی معتبـر    

براي مراجعین دانشـگاه علـم و صـنعت    . (عکس دار دارند
.)داشتن کارت دانشجویی کافی است



تمدید اعتبار عضویت 
ü مدارك زیر جهت تمدید اعتبار عضویت الزم است:
کارت عضویت کتابخانه ١)
تعرفه ثبت نام نیمسال جاري٢)
 دانشگاه علم و صنعت ایرانکارت دانشجویی٣)

:تبصره 
ü    دانشجویان موظفند شروع هر نیمسـال جهـت تمدیـد

اعتبار کارت هاي عضویت خـود بـه کتابخانـه مراجعـه     
 .نمایند



امانت کتاب
ü    حضور عضو کتابخانه و ارائۀ کارت عضـویت بـراي امانـت

گرفتن کتاب الزامی است و استفاده از کارت دانشـجویی  
صرفاً جهت ورود به کتابخانه و مطالعۀ منابع در محل می 

باشد



مقررات امانت
ü حداکثر تعداد کتاب براي:
جلد 5: اعضاي هیأت علمی ١)
جلد 4: دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد و باالتر ٢)
جلد 3: دانشجویان دوره هاي کارشناسی ٣)

:تبصره 
ü      بدیهی است مدت امانت کتاب بـراي کتـب خاصـی کـه مـورد

استفادة تمامی دانشجویان یک درس می باشـد و همچنـین در   
.طول دروة امتحانات کمتر از مدت فوق می باشد



مدت امانت
üهفته 4 : علمی هیأت اعضاي
üو ارشد کارشناسی و کارشناسی هاي دوره دانشجویان  

هفته 2 : باالتر
üروز 3 مدت به تنها کتابخانه پرمراجعۀ هاي کتاب  

  .شود می داده امانت



مقررات امانت
تاریخ تحویل کتـاب در برگـۀ اعـاده موجـود در انتهـاي       ١)

. کتاب ثبت می شود
پس از استرداد کتاب هـا، پـس گـرفتن کـارت عضـویت      ٢)

در غیر ایـن صـورت کـارت عضـویت باطـل      . الزامی است
. شده، به هیچ عنوان کتابی به امانت داده نمی شود

جهت تمدید مدت امانت کتاب با مراجعه بـه کتابخانـه و   ٣)
کتــاب در رزرو شــخص (ارائــۀ کتــاب در صــورت امکــان 

. مدت امانت تمدید می گردد) دیگري نباشد



مقررات امانت
تعداد دفعات تمدید مدت امانت کتاب بـراي دانشـجویان دورة   ۴)

دکترا و کارشناسی ارشد دو بار و براي دانشجویان کارشناسـی  
.یک بار می باشد

چنانچه در تحویل کتاب تـأخیر صـورت پـذیرد مـدت امانـت      ۵)
ریـال بابـت هـر روز     500تمدید نگردیده و براي بـار نخسـت   

دیرکرد جریمۀ ارائۀ خدمات کتابخانه 
در صورت ابطال کارت عضویت به هر دلیل و یا مفقـود شـدن   ۶)

آن به هیچ وجه المثنی صادر نمی شـود و عواقـب آن متوجـه    
.صاحب اصلی کارت می باشد

در صورت نیاز کتابخانه به کتاب امانـت گرفتـه شـده، عـودت     ٧)
. کتاب الزامی می باشد



بخش مرجع و نشریات
ü  کتب مرجع و مجالت به هیچ عنوان امانت داده نمـی

لـیکن  .  شود و صرفاً در محل قابل استفاده می باشـد 
با ارائۀ کارت شناسایی معتبر عکس دار امکـان تهیـۀ   

. کپی از آنها در محل کتابخانه میسر می باشد

تبصره
ü     ارائۀ معرفی نامه از مبـداء و کـارت شناسـایی معتبـر

عکس دار براي مراجعین خارج از دانشگاه الزامی مـی  
. باشد



برگ تسویه حساب با کتابخانه
ü  دریافت تسویه حساب از کتابخانه توسط اعضاء، مشـروط

به عودت کلیۀ کتب و براي دانشـجویان دانشـکده عـالوه    
بر موارد فوق، ارائۀ پایان نامۀ تحصیلی بـا فرمـت تعریـف    
شده و با تأیید استاد یا اسـاتید راهنمـا و تأییـد آمـوزش     

بـا فرمـت    CDدانشکده به صـورت مجلـد و بـه همـراه     
PDF  .



جبران خسارت به کتب
ü   در صورت مفقود شدن، پارگی و هرگونـه خسـارت وارده

به کتب، امانت گیرنـده موظـف بـه تهیـۀ اصـل کتـاب و       
 .جایگزینی آن می باشد



چگونگی استفاده از کامپیوترهاي کتابخانه
ü کامپیوترها صرفاً جهت جستجوي منابع شامل بانک هاي

اطالعاتی گنجینه، پایان نامـه هـاي دانشـکده، کتابخانـۀ     
بانک مقاالت، پایان نامه ها، کتب الکترونیکـی و  (مرکزي 
مـی   Metadex  ، بانک اسـتانداردهاي جهـانی و  )کتب
اعـم از خوانـدن   (در صورت مشاهدة هرگونه تخلف . باشد

بـا  ) USBلوح فشرده و یا دیسکت و یا استفاده از پورت 
.شخص متخلف برخورد خواهد شد



تخلفات مراجعین داخل دانشگاه  
ü      برخوردهاي نامتعارف و بـی حرمتـی نسـبت بـه کارکنـان و

خروج غیرقانونی منابع به هر شکل، بدون اطالع کتابـداران و  
ایجاد بی نظمی در سالن ها و عدم رعایت مقررات عمـومی و  

:خسارت به وسایل و تجهیزات کتابخانه اي 
ü محرومیت استفاده از کتابخانه به مدت یکماه: بار اول
ü محرومیت استفاده از کتابخانه به مدت یک ترم: بار دوم
ü لغو عضویت و معرفی به کمیتۀ انظبـاطی بـا تـذکر    : بار سوم

سوابق قبلی



تخلفات مراجعین خارج از دانشگاه 

ü به موضوع انعکاس جهت انظباطی کمیتۀ به معرفی  
  متناسب الذکر فوق هاي مجازات و کار یا تحصیل محل
  ارائۀ عدم مبداء، موسسۀ توسط تخلفات شدت نوع با

.خاطی شخص به دائم خدمات



با تشکر از توجه شما


