آیین نامه امانت کتابخانه مجتمع آموزش عالی سراوان

ایي آییي ًبهَ در جلظَ ػْرای پژُّؼی هجتوع ثَ تصْیت رطیذ.
-1افراد هجبز بو استفبده از کتببخبنو:
-اعضبی ُیبت علوی

-کبرکٌبى داًؼکذٍ

-داًؼجْیبى

-اعضبءطزح غذیز(طبیز داًؼگبٍ ُب)

-2هذارک الزم جيت عضٌیت:
ارائَ کپی حکن کبرگشیٌی ثزای اعضبی ُیئت علوی ّ کبرکٌبى ،کپی کبرت داًؼجْیی ّ یک قطعَ عکضثزای داًؼجْیبى
 -3هقررات اهبنت ً گردش کتبة:
اعضبء

تعذاد کتبة

هذت اهبنت

دانشجٌیبى کبرشنبسی +کبرکنبى

4

14رًز

دانشجٌیبى کبردانی

3

 14رًز

ىیئت علوی

8

151رًز

 -4درصٌرت گن شذى کبرت عضٌیت ،عضٌ هٌظف است هبلغ  31111لایر بو کتببخبنو پرداخت نوبیذ.
کتت درطی ّ تخصصی یک رػتَ ثَ داًؼجْیبى ُوبى رػتَ اهبًت دادٍ هی ػْد.ثَ اهبًت ثزدى ً 2ظخَ اس یک کتبة اهکبى پذیز ًوی ثبػذ. -5هقررات توذیذ ً رزرً کتبة:
توذیذ کتبة در صْرت ًذاػتي تبخیز ّ رسرّ ًوْدى ثَ هذت یک ُفتَ اهکبى پذیز اطت.-اعتجبر رسرّ کتبة حذاکثز  44طبعت ثعذ اس تحْیل کتبة هی ثبػذ.

3×4

 -6جریوو دیرکرد کتبة:
اهبًت گیزًذٍ هْظف اطت رأص تبریخ هقزر کتبة را ثَ کتبثخبًَ ثزگزداًذ درغیز ایٌصْرت ثَ ارای ُز رّس هجلغ 0111لایر ثبیذ جزیوَ ثپزداسد.
.
-7جریوو نبقص شذى کتبة:
در صْرت هفقْد ػذى کتبة عالٍّ ثزجزیوَ دیزکزد عضْ هی ثبیظت ً 2ظخَ اس کتبة هذکْر تِیَ ّ یب  2ثزاثز قیوت
رّس کتبة را ثَ کتبثخبًَ ثپزداسد.

ً-9رًد بو هخسى:
اعضب هی ثبیظت قجل اس ّرّد ثَ هخشى کبرت داًؼجْیی خْد را ثَ کتبثذار تحْیل دادٍ ّ اس ثزدى ُزگًَْ اػیبء اس قجیل:کیف ،کتبة ،جشّ ّ کالطْر ّ .....داخل هخشى خْدداری ًوبیٌذ.

درصْرتیکَ هقزرات ّرّد ثَ هخشى ثَ ُز ًحْی ًقض ػْد کتبثذار هی تْاًذ اس ّرّد ثَ هخشى جلْگیزی ًوبیذ.اعضبء هْظف ُظتٌذ در صْرت ثزداػتي کتبة اس قفظَ ّ عذم ًیبس ثَ آى ،کتبة را دقیقب طز جبی خْد یب در اثتذای قفظَثَ صْرت افقی قزار دٌُذ.

 -11هنببعی کو اهبنت داده نوی شٌنذ:
کتبثِبی هزجع (اطلض ُب-فزٌُگ لغبت-دایزح الوعبرف)ً-ؼزیبت ادّاری

-پبیبى ًبهَ ُب

 -00سبیر هقررات کتببخبنو:
رعبیت طکْت در ثخغ ُبی کتبثخبًَ ّ طبلي ّهطبلعَاطتفبدٍ ًکزدى اس هْثبیل در کتبثخبًَ ّ هخصْصب طبلي هطبلعَحفع ّ ًگِذاری اهکبًبت کتبثخبًَ ّ طبلي هطبلعَخْدداری اس جب گذاػتي ُزگًَْ اػیبء :کیف ،کتبة ّ  ...پض اس هطبلعَ چزاکَ کتبثخبًَ ُیچ تعِذی در قجبل هْارد هفقْدیًذارد.

 -12تسٌیو حسبة:
ثِوزاٍ داػتي کبرت عضْیت در سهبى تظْیَ حظبة الشاهی اطت.کبرت عضْیت اعضبیی کَ ثذُی ثیؼتز اس 01111لایر داػتَ ثبػٌذ هعلق ّ ارائَ خذهبت کتبثخبًَ ثَ آًِب هوٌْع هیثبػذ.
تخطی اس هْاردّ هفبد آییي ًبهَ هْجت هحزّم ػذى فزد هتخلف ار خذهبت کتبثخبًَ خْاُذ ػذ.-13اهبنت دىی لٌح ىبی فشرده
هذت سهبى اهبًت دُی لْح فؼزدٍ ثزای کبرکٌبى ّ داًؼجْیبى ثَ هذت  7رّس ّ ثزای اعضبی ُیبت علوی ثَ هذت 04رّس هی ثبػذ.
-14جریوو دیرکرد لٌح ىبی فشرده
هجلغ جزیوَ دیزکزد لْح ُبی فؼزدٍ ثَ اسای ُز رّس دیزکزد  0111لایر هی ثبػذ ّ در صْرت هفقْد ّ یب هخذّع ػذىلْح فؼزدٍ هعبدل قیوت لْح فؼزدٍ ای کَ ثَ اهبًت ثزدٍ ػذٍ اخذ هی گزدد.

کتببخبنو هجتوع آهٌزش عبلی سراًاى

