
 بسمه تعالی

 

 آیین نامه

 مرکزی امانت منابع کتابخانه 

 

  ببر توذیذ؛5رٍس،  63جلذ کتبة بِ هذت  6اعضب هحتزم ّیأت علوی 

  ببر توذیذ؛ 5رٍس،  47جلذ بِ هذت  6داًشجَیبى دٍرُ کبرداًی ٍ کبرشتبسی 

  ببر توذیذ؛ 6رٍس،  47جلذ بِ هذت  7داًشجَیبى  دٍرُ کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتزا 

  ببر توذیذ؛ 5رٍس،  47جلذ کتبة بِ هذت  6کبرکٌبى هحتزم داًشگبُ ٍ هزاکش بْذاشتی 

  47عذد لَح فشزدُ بِ هذت  6هجبس بِ دریبفت  (بِ صالحذیذ کتببخبًِ )ّزیک اس اعضب 

 ببشٌذ؛ رٍس هی

 هذت اهبًت آًْب توذیذ ًوی  عذد کتبة(  6)تب کِ در لیست رسرٍ لزار دارًذ کتببْبیی

سبعت جْت تحَیل بِ رسرٍ کٌٌذُ در کتببخبًِ ًگْذاری  57شَد ٍ حذاکثز بِ هذت 

 شًَذ؛هی

  ؛ریبل هی ببشذ3000هبلغ جزیوِ رٍسی 

  ِدر صَرت هفمَد یب خذشِ دار کزدى هٌببع در سهبى اهبًت فزد هَظف بِ تْیِ هٌبع هزبَط

 ؛بشذیب پزداخت خسبرت ظزف هذت یک هبُ هی ب

  داًشجَیبى هحتزم: در صَرت عذم ببسگشت کتبة در هَعذ همزر بِ اسای ّز رٍس

ریبل جزیوِ تَسط سیستن هحبسبِ ٍ اس ایشبى اخذ خَاّذ شذ ٍ در صَرت  6333هبلغ

 ؛عذم پزداخت عضَیت شخص تب سهبى تسَیِ حسبة تعلیك هی شَد



 مزر بب تذکز کتبی اعضبء هحتزم ّیئت علوی: در صَرت عذم ببسگشت کتبة در هَعذ ه

ٍ چٌبًچِ پس اس دُ رٍس اس تبریخ ارسبل ًبهِ ّوچٌبى کتبة ببسگزداًذُ اس طزیك ارسبل ًبهِ 

 ریبل هحبسبِ ٍ اس ایشبى اخذ خَاّذ شذ 6333ًشَد جزیوِ دیزکزد بِ اسای ّز رٍس هبلغ

رٍس رسیذ عضَیت ایشبى تعلیك ٍ تب سهبى تسَیِ  433 ٍ چٌبًچِ هجوَع تبخیز بِ سمف

 ؛ك خَاّذ بَدیصَرت تعل بِبة ٍ پزداخت جزیوِ دیزکزد حس

  کلیِ کبرهٌذاى داًشگبُ، بیوبرستبى ٍ هزاکش تحت پَشش داًشگبُ ًیش در صَرت عذم

ریبل بِ عٌَاى جزیوِ تعییي ٍ  6333تَجِ بِ تبریخ بزگشت کتبة بِ اسای ّز رٍس هبلغ 

 سز خَاّذ شذ.در صَرت عذم پزداخت بِ کتببخبًِ اس حمَق دریبفتی ایشبى ک


