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	نشريات  .3

	منابع پر مراجعه و تك نسخه اي  .4

	كتابهاي قديمي، گرانبها و كمياب  .5

		
	: جريمه ديركرد5ماده 

	(تعطيالت نيز محاسبه مي شوند)مي شود و يك روز تعليق عضويت  ريال 1000مشمول هر جلد كتاب در هر روز تأخير 

  .منوط به پرداخت مبلغ جريمه ديركرد است امانت دوباره كتاب به اعضاء داراي ديركرد :6تبصره 
	ريال است. 2000جريمه ديركرد براي كتاب هاي تك نسخه و داراي متقاضي به ازاء هر روز  :7تبصره 

	
	

	: جبران خسارت كتابهاي آسيب ديده يا گم شده6ماده 

جبران خسارت كتابهاي گم شده يا آسيب ديده بر عهده استفاده كننده خواهد بود و او موظف است ظرف يك ماه نسبت به 
درصورتيكه چاپ كتاب تمام شده و يا در بازار موجود نباشد، بايد جديدترين چاپ و يا ويرايش تهيه منبع گم كرده اقدام كند، 

	.تصميم گيري خواهد شد كتابخانه مسئول بخش امانت و تاييد رئيس خريداري شود. درساير موارد با پيشنهاد 

	.امانت داده نمي شود تا زمان جبران خسارت، كتابي به ايشان :8 تبصره

  .جبران خسارت از طريق ارائه زيراكس يا كپي از اصل كتاب قابل قبول نيست :9تبصره 
  

  : كتابهاي الكترونيكي7ماده 
عنوان كتاب  15كتاب الكترونيكي و دستياران  10در هر سال تحصيلي مجاز به دريافت فايل دانشكده داروسازي  اندانشجوي

  الكترونيكي به صورت رايگان مي باشند.
دريافت فايل كتاب هاي الكترونيكي براي ساير اعضاء خارج از دانشكده، مشمول هزينه مي باشد كه با تحويل رسيد  :10تبصره 

	انجام مي شود.به ايشان 

	
		

	حساب : تسويه8ماده 

تسويه حساب دانشكده ان خدمت با كتابخانه كليه افراد الزم است هنگام فارغ التحصيلي، ماموريت آموزشي، انتقالي يا پاي
 .گردانندبرده اند، به كتابخانه بازتمامي منابعي را كه به امانت  و نمايند

	
		

		: رعايت نظم و مقررات9ماده 

	در كتابخانه الزامي است.رعايت سكوت و نظم 

  .خوردن، آشاميدن، صحبت با تلفن همراه، همراه آوردن اطفال، استعمال دخانيات در محل كتابخانه ممنوع است
  

  
	

آئين هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين 	.الزم االجرا است كتابخانه مفاد اين آئين نامه براي كليه اعضاء كتابخانه و مراجعان
	.نامه به عهده رياست كتابخانه است

	.شده است بازنگري 1397فروردين  29تبصره در تاريخ  10ماده و  9اين آئين نامه در 

	


