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فصل اول:کلیات
مقدمه
هدددا ات تهیدده ای د ایددی نامدده فددراهچ اوردن جهددارجوبی در هددت همکدداری تم بددی کتابخاندده هددای
دانشگاه همدان و یکسان نمودن روش امانت منابع کتابخانه و مقررات مربوط به ان است.
ماده)5
هیددددات علمددددی-دانشددددنویان سددددفود مختلددددر دانشگاه کارشناسددددی-کارشناسددددی ارشددددد-
دکتری)وکارمندان رسددمی قددراردادی و شددرکتی ومددامور بدده شدمت)دانشددگاه مددی تواننددد بددا ع ددویت در
کتابخاندده هددای دانشددگاه ات منددابع ان اسددتياده نماینددد .سددایر افددراد اعددچ ات هیددات علمددی  ،کارکنددان و
دانشددنویان سددایر موسسددات و مراکددز دولتی،اموتشددی و فرهنگددی در رددورت عقددد قددرارداد م سسدده
مربوطه با دانشگاه بدا داشدت معرفدی نامده بدا تری مقدام و یدا رابد و موافقدت ريدیك کتابخانده یدا قدايچ
مقددام او مددی تواننددد ات منددابع کتابخاندده هددر واشددد دانشددگاه در رددورت امکددان سددرویك دهددی اسددتياده
نمایند.
ماده)2
ع دددویت اع دددای هیدددات علمدددی ،دانشدددنویان روتانه-بدددی الملدددل و مهمان)،پرسنل رسدددمی،قراردادی
شددرکتی ،مددامور بدده شدمت)دانشکدددد ه هددا بدده رددورت مسددتقل اننددام مددی یددرد .در شالیکدده کددارت
ع ویت کتابخانه مرکزی نیز در کلیه دانشکده ها وبیمارستانها دارای اعتبار می باشد.
 کارت ع ویت کتابخانه هت دانشنویان ،کارت دانشنویی ایشان می باشد.
مدارك مورد نیات برای ع ویت:
تکمیل فرم مخصوص ع ویت ات طریق پرتال کتابخانه و تایید مسئول بخش اطالع رسانیارايه کارت دانشنویی برای دانشنویانآیین نامه عضویت و امانت در کتابخانه مرکزی
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ارايع کارت پرسنلی هت اع ای هیات علمی و کارکنان
مدت ع ویت:
مدت اعتبار ع ویت دانشنویان تا پایان دوره تحصیلیمدت اعتبار اع ای هیأت علمی وپرسنل تا تمان باتنشستگی یا انتقال-مدت اعتبار ع ویت شق التدریسی،قراردادی،شرکتی و

تا تمان انق ای قرارداد مربوطه.

تبصره )5
دانشنویان مهمان هر واشد دانشدگاه مدی توانندد بدا ارايده کدارت دانشدنویی ویدا بدرو انتخدا واشدد هدر
نیمسال کده بده تاییدد اداره اموتشدی هدر دانشدکده رسدیده اسدت بده ع دویت کتابخانده درایند،مشدروط
بددر انکدده در پایددان مدددت مهمددانی بددرو تسددویه شسددا ات کتابخاندده دانشددکده ونیددز کتابخاندده مرکددزی
دانشگاه دریافت دارند.
تبصره)2
اع دداه هیددأت علمددی شددق التدریسددی نیددز بایددد در پایددان هددر نیمسددال تحصددیلی بددرو تسددویه شسددا ات
کتابخانه مرکزی دریافت نمایند.
ماده)9
مدت امانت کتا
الر .دانشنویان دوره کاردانی وکارشناسی  9نسخه برای مدت  8روت
.دانشنویان دوره کارشناسی ارشد  4نسخه کتا برای مدت  51روت
ج .اع ددای هیددأت علمی رسددمی-قددراردادی-پیمددانی بدده تعددداد مددورد نیددات بددرای مدددت یدد مدداه در
رورتیکه دانشنوی کارشناسی ارشدد یدا دکتدری ویدا ع دو هیدات علمدی دیگدری متقاكدی همدان کتدا
بدوده باشدد ع دو هیدات علمدی مو در اسدت درا مددت  51روت نسدبت بده عدودت ان اقددام نمایددد در
رورتیکه کتا متقاكدی دیگدری نداشدت تدا پایدان همدان نیمسدال بدرای نوبدت هدای بعددی نیدز تمدیدد
شده تلقی ردد ) تعداد کتابهای منات هت امانت  51نسخه می باشد.
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د .اماندت  CDاموتشدی بخددش شددمات الکترونید
مدت ی

ات طریددق بده اماندت ناشددت کدارت دانشدنویی بدده

هيته.

تبصره)5
تمدید امانت کتا در ردورتی کده فدرد دیگدری تقاكدای ان را نکدرده باشدد بدال مدانع اسدت .مشدروط بدر
اینکه کتا هت رسید ی وتمدید به بخدش اماندت ارايده شدود .در اید ردورت تدا تمدانی کده کتدا بده
کتابخانه عودت نگردد هیچ نوع کتا و یا منابع دیگر به فرد منکور به امانت داده نمی شود.
فصل دوم :دیر کرد کتا و رایچ
ماده)4
جنانچه اع ا کتابخانده اعدچ ات هیدأت علمدی و کارکندان و دانشدنویان کتابهدای اماندت رفتده شدده شدود
را در موعد تعیدی شدده بده کتابخانده بدر نگردانندد و یدا کتابهدای شدود را تمدیدد اماندت نکنندد مشدمول
تیر شواهند بود:
بدده اتاه هددر روت تدداشیر در عددودت کتددا در تمددان مقددرر مبل د  111ریددال بدده عنددوان ریمدده دیددر کددرد
دریافت شواهد شد.
تبصره)5
پددك ات  9بددار تدداشیر در عددودت کتددا  ،فددرد شدداطی بدده مدددت ی د
محروم می ردد.

تددرم اموتشددی ات شدددمات کتابخاندده

تبصره)2
جنانچدده امانددت یرنددد ان در شيددد ونگهددداری کتددا سددهل انگدداری ات قبیددل پددار ی کتا ،بریددد ی
ريحات،عکسها،نقشدده هددا ویددا هددر قسددمت ات کتا )ویددا ان را ميقددود نماینددد تم اسددت عددی کتددا را
شریداری و تحویل کتابخانده نمایدد .در ردورتی کده امکدان تهیده عدی کتدا و پدك ات تاییدد کارشدنا
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میز امانت یا شددمات فندی فدراهچ نباشدد ،تم اسدت بده طریدق ممکد ات کتدا مربوطده ک دی و نسدخه
رحافی شدده کتدا را بده کتابخانده عدودت دهدد .در نیدر اید ردورت ،اماندت یرندده مو در اسدت دو
برابر قیمت اشری ویدرایش کتدا را پرداشدت نمایدد .در رابفده بدا کتد مر دع ،نسد ارتشدمند و کتبدی
که قیمت با ی ی میلیون ریدال دارندد ،دایگزینی کتدا ردرفا بدا همداهنگی ريدیك کتابخانده مرکدزی
رورت می پنیرد .بده منودور ا تندا ات دایگزی کدردن کتد نیدر مدرتب بدا کتد دیدد ،مسدئولیت
نهایی تناس کتد ميقدود شدده بدا نسدخه اردلی و ارایده تسدویه شسدا بده کداربران متو ده کارشدنا
بخددش فددراهچ اوری منددابع اسددت .لددنا در رددورتیکه تهیدده عددی کتددا  ،یددا نسددخه ددایگزی یددا پرداشددت
شسددارت امکددان پددنیر نباشددد بددا اسددتناد بدده فددرم ددایگزینی و تددواتن منددابع در بخددش امانددت در رددورت
تایید بخش شدمات فنی ،می تدوان ات کتدا دایگزی کده توسد فدرد شداطی بده کتابخانده وا دنار مدی
شود استياده نمود.
تبصره )9
رعایت نوچ در کتابخانده ،مسد لیت اماندت کتدا و پدك درفت ان بدر عهدده کارکندان بخدش اماندت هدر
کتابخانه که تیر نور ی فرد مس ل اننام و یيه می نمایند ،می باشد.
تبصره)4
روتها وساعات امانت کتا به تشخیص مسئو ن هر کتابخانه به اطالع کاربران شواهد رسید.
فصل سوم:کتابها ومنابعی که به امانت داده نمیشوند:
کتابهای شفی ،رانبها ونيیك وکتابهای جاپ قدیچ
کتابهددای مر ددع شددامل :دایددره المعارفهددا ،واژه نامدده هددا ،سددالنامه هددا ،منموعدده قددوانی ،کتابشناسددیها،
فهرستها  ،مقاله نامه هدا ،اطلدك هداو نقشده هدای ارافیایی،کتابهدای قفدع بلندد و منموعده هدای جندد
لدی ،منله های علمی و جکیده نامده هدا ،منموعده اسدناد ومددارك مدی شدوند .اید مندابع نیدر قابدل
امانددت مددی باشددند و فددرد مرا عهکننددده بایددد در ف ددای مفالعدده بخددش مر ددع بدده مفالعدده منددابع مر ددع
ب رداتد.
پایان نامه و طرد هدای تحقیقداتی :اید مندابع قابدل اماندت نمدی باشدند و مدرا عی میتوانندد بدا مرا عده
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به ای بخش و ف ای مفالعه مستقر در ای قسمت استياده نمایند.
ماده )1
در رورتیکه قراي ت کنندده بددون مندوت وانندام مراشدل اداری تم کتدا و یدا هدر ندوع مندابع دیگدر را ات
بخش مر ع شارج کند برای ی نیمسال تحصیلی ات شدمات کتابخانه محروم شواهد شد.
ماده )6
دا نشددنویان یددا مرا عدده کننددد ان بدده کتابخاندده هددای دانشددگاه همدددان ات سددایر موسسددات دولتددی
ودانشددگاهی کدده بددرای تحقیددق در موكددوعی شدداص بدده کتابخاندده مرا عدده مددی کننددد در رددورت موافقددت
ريیك کتابخانه میتوانند ات منابع کتابخانه در سال مفالعه بخش اطالع رسانی استياده نمایند.
ماده)7
هر ندوع انندام امدور اماندت کتا اماندت بدی کتابخانده هدا و یدا هدر عندوان دیگدر) بدا تو ده بده مقدررات
ودسددتورالعملها و ایددی نامدده هددایی کدده در رابفدده بددا ان و ددود دارد منحصددرا" ات طریددق بخددش امانددت
کتابخانه ها رورت شواهد رفت.

فصل جهارم :شدمات الکترونی

و پایگاه های اطالعاتی

ارايده شددمت در اید بخدش رددرفا شدامل دانشددنویان تحصدیالت تکمیلددی و دکتدری عمددومی مدی شددود.
در اید بخددش بدده مددرا عی هددت تهیدده و کسد اطالعددات ات پایگاههددای اطالعددات علمددی و یددا اننددام
ستنو در راستای پژوهش ارايه شدمت می شود.
ارايه هر ونده شددمت شدارج ات شددود تعیدی شدده ویدا اسدتياده ات افدیك ممندوع مدی باشدد .کارشدنا
ای بخش مو ر به نوارت می باشد.
در رورت تخلر ،فرد شاطی به مدت ی
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نیمسال تحصیلی ات امکانات ای بخش محروم می ردد.
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فصل پننچ :شدمات فتوک ی و تیراکك
 ات کت ومنالتی کده بده اماندت داده نمدی شدوند طبدق در شواسدت فتدوک ی تهیده و در اشتیدار مرا عدهکننده قرار می یرد.
فتوک ی فق ات مندابع کتابخانده ردورت مدی یدرد و فتدوک ی شخصدی مجدل دزوات درسدی و ...ممندوعمیباشد.
اید ایدی نامده در ید مقدمدده،پنج فصدل 7،مداده و  7تبصدره در کتابخاندده مرکدزی و بدا نودر کارکنددان
ان به تصوی نهایی رسید ،و پك ات تایید معاون محترم امور پژوهشی دانشگاه قابل ا را است.
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