اين آيين نامه به منظور مشخص کردن چارچوب خدمات کتابخانه مرکزي دانشکده علوم پزشکی
شوشتر تنظيم گرديده است.

فصل  : 1تعاریف
 -1کتابخانه مرکزي  :واحد سازمانی در دانشکده که وظيفه فراهم آوري  ،نظارت  ،سازماندهی و
ارائه خدمات از منابع اطالعاتی تخصصی و غير تخصصی را در سطح دانشکده بر عهده دارد و
از نظر سازمانی زير نظر معاونت آموزش ،تحقيقات و دانشجويی فرهنگی دانشکده قرار دارد.
 -2منابع کتابخانه  :کليه منابع اطالعاتی مورد استفاده در کتابخانه دانشکده اعم از کتاب  ،نشريه
و  ....به شکل چاپی و يا غير چاپی
 -3کاربران کتابخانه  :همه افرادي که از حداقل يکی از خدمات کتابخانه مرکزي دانشکده استفاده
می کنند .و شامل موارد زير می باشند:
الف .اعضاي هيئت علمی :کليه اعضاي هيئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر پس از تکميل فرم
عضويت و ارائه يک قطعه عکس و کپی آخرين حکم کارگزينی می توانند از کتابخانه استفاده نمايند .
ب .دانشجويان :کليه دانشجويان دانشکده علوم پزشکی شوشتر با تکميل فرم عضويت و ارائه يک
قطعه عکس و همچنين کارت دانشجويی ،می توانند از کتابخانه استفاده کنند.
تبصره  :1توضيح اينکه مدت اعتبار کارت عضويت کتابخانه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار کارت
دانشجويی می باشد.
ج .کارکنان :تمامی کارمندان دانشکده علوم پزشکی شوشتر اعم از رسمی ،پيمانی ،قراردادي ،شرکتی،
طرح نيروي انسانی شاغل در دانشگاه پس از تکميل فرم عضويت و ارائه کپی آخرين حکم کارگزينی
و يک قطعه عکس می توانند از کتابخانه استفاده کنند.
تبصره : 2توضيح اينکه مدت عضويت کارکنان رسمی تا پايان خدمت رسمی و براي ساير کارکنان بر
اساس مدت قرارداد استخداميشان می باشد.

 -4اعضاي کتابخانه  :افرادي که با طی فرايند موسوم به عضويت ،شرايط الزم براي برخورداري از
تمامی خدمات کتابخانه دانشکده را ( متناسب با نوع عضويت) به دست آورده اند.

فصل  :2استفاده از کتابخانه مرکزی
 -1استفاده از کتابخانه مرکزي دانشکده به عنوان عضو منوط به طی فرايند عضويت است که به
موجب آن فرد متعهد می گردد که در برابر دريافت خدمات معين از کتابخانه هاي دانشکده ،
به ضوابط و مقررات تعيين شده در اين رابطه نيز عمل کند .
 -2استفاده مراجعان متفرقه خارج از دانشکده ( شامل کادر آموزشی  ،دانشجويان  ،متخصصان و
محققان سازمان ها  ،دانشگاه ها ،ارگان ها ،کتابخانه ها  ،موسسات و نهادهاي دولتی و غيردولتی
) در محل کتابخانه مشروط به رعايت مقررات کتابخانه (و ترجيحا ارائه معرفی نامه معتبر از
معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه) می باشد و کتابخانه بنابر ماموريت هاي سازمانی خود،
تعهدي در ارائه خدمات به اين افراد ندارد.
 -3اساتيد حق التدريس تنها با ارائه کارت ملی يا کارت شناسايی خود می توانند از خدمات
کتابخانه استفاده نمايند.
 -4کتابخانه از امانت کتاب به مراجعين غير عضو معذور خواهد بود.

فصل  : 3شرایط عضویت
-1

تکميل فرم ثبت نام

-2

ارائه کارت دانشجويی يا برگ انتخاب واحد(دانشجويان)  ،ارائه حکم کارگزينی جهت
کارکنان و اعضاي هيئت علمی

-3

1قطعه عکس 4*3

تبصره  :مدت عضويت براي دانشجويان تا آخر سال تحصيل خود در دانشکده و براي کارکنان و هيئت
علمی تا زمان خدمت آنها در دانشکده می باشد.

فصل  :4تعداد منابع امانتی و مدت امانت
 -1مدت و تعداد منابع مجاز براي امانت اعضاي مختلف به شرح زير می باشد .اين مدت بسته به
شرايط زمان و مکان ممکن است تغيير کند

اعضای کتابخانه تعداد کتاب

مدت امانت

اعضای هيأت علمی

15

 33روز

کارکنان دانشگاه

5

 15روز

دانشجویان مقطع کارشناسی

5

 14روز

دانشجویان کاردانی

4

 14روز

 -2کتابخانه میتواند بنا به ضرورت تعداد کتابها و مدت امانت را کاهش دهد و يا استرداد کتابها
را قبل از پايان مدت امانت درخواست نمايد.
 -3در زمان عودت کتاب ،مراجعه شخص امانتگيرنده الزامی نيست.
 -4مدارک امانتی که توسط ديگران رزرو نشده باشند ،تا سه بار و هر بار به مدت  11روز ،توسط
شخص امانت گيرنده قابل تمديد است.
 -5تمديد منابع امانتی فقط در صورت عدم تاخير و همچنين توسط اعضاي ديگر رزرو نشده باشد.
امکانپذير است.
 -6متقاضی تا  44ساعت بعد از اعالم بازگشت کتاب  ،میتواندمجددا اقدام به امانت کتاب نمايد.
 -7به امانت بردن  2نسخه از يک عنوان ممنوع می باشد.

 -4منابع پرمراجعه يا تک نسخه اي بنا به تشخيص مسئول ميز امانت فقط در سالن مطالعه مورد
استفاده قرار می گيرد و در شرايط خاص و صرفا با نظر مسئول ميز امانت ،به مدت يک شب
امانت داده می شود .در اين صورت امانت گيرنده موظف است منبع مذکور را در اول وقت اداري
روز بعد به کتابخانه برگرداند .در غير اينصورت مشمول جريمه و ديرکرد خواهد بود.

فصل  :5منابعی که امانت داده نمی شوند
-1

منابع زير که در بخش مرجع نگهداري می شوند امانت داده نمی شوند:

الف .منابعی که در بخش مرجع نگهداري می شوند.
ب .نشريات ادواري
ج .گزارش طرح هاي تحقيقاتی
د .کتاب هاي رزرو کتابخانه

فصل  : 6تاخير و جرایم
 -1در صورتی که امانتگيرنده در زمان تعيينشده از سوي کتابخانه ،کتاب يا کتاب هايی را که
امانت گرفته تمديد و يا عودت ننمايد ،از اولين روز تاخير تا زمان بازگشت منبع امکان تمديد
و تسويه حساب براي عضو وجود ندارد و بابت هر منبع تاخيري جريمه ديرکرد تعلق خواهد
گرفت .
الف  .جريمه ديرکرد کتب عادي به ازاي هر روز مبلغ  1111ريال (جريمه ايام و ساعات تعطيل نيز
در مدت تاخير  ،حسب مورد محاسبه و دريافت می گردد).
ب  .جريمه ديرکرد کتب رزروي و منابع مرجع به ازاي هر روز مبلغ  2111ريال
تبصره  :در صورت خودداري عضو از پرداخت جريمه متعلقه  ،مراتب طی روال خاص و به صورت مکتوب
به معاونت آموزش  ،تحقيقات و دانشجويی فرهنگی دانشکده اعالم می گردد تا به نحو مقتضی نسبت

به تامين مبلغ جريمه و پرداخت آن به کتابخانه اقدام شود .در مورد دانشجويان اين امر موجب تعليق
در روند تسويه حساب ايشان خواهد گرديد.
 -2عوايد حاصل از جريمه ديرکرد با نظر مقام ذيصالح  ،ترجيحا صرف امور کتابخانه می گردد.
 -3هر عضو کتابخانه موظف است در پايان ترم تحصيلی کليه جرايم خود را با کتابخانه تسويه
نمايد  .در غير اين صورت در آغاز ترم بعد و تا تسويه جرايم ،از دريافت و امانت محروم خواهد
بود.
 -4تاخير بيش از  11روز براي اولين بار اخطار و در صورت تکرارتاخير براي بار دوم ( در مورد هر
منبع ديگر) منجر به تعليق کار عضويت براي مدت يک ماه خواهد شد .در اين حالت عضو بايد
تمام منابع امانتی را در سر رسيد مربوطه عودت دهد .بديهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ
جريمه از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

فصل  : 7کتب گمشده و یا خسارت دیده
 .1در صورت گم شدن يا آسيب ديدن کتاب و مدرک( مثال اوراق و تصاويري از کتاب پاره ،ناقص
و مخدوش شود) ،امانت گيرنده موظف است نسخه اي از کتاب يا مدرک راتهيه کرده به کتابخانه
تحويل دهد  .همچنين وي هزينه آماده سازي منبع را نيز بايد پرداخت نمايد .
 .2کتابخانه تا قبل از دريافت اصل کتاب گمشده ،با امانتگيرنده تسويه حساب نخواهد کرد.
بنابراين ضروري است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقود شدن کتاب مطلع سازد تا زمان
الزم براي سفارش و تهيه کتاب مهيا باشد.
 .3چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلی امکان تهيه اصل کتاب مقدور نباشد امانت
گيرنده بايد با نظر رييس کتابخانه نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد در اين صورت محاسبه
هزينه به ترتيب زير خواهد بود:
الف.

قيمت

کتاب

و

نشريات

ادواري

( در مورد کتاب هاي التين) محاسبه خواهد شد .

مطابق

قيمت

روز

و

با

ارز

آزاد

ب  .در مورد کتاب هاي چند جلدي يا دوره اي ،چنانچه يک جلد از آن مفقود گردد و يا تهيه
آن امکان پذير نباشد  ،امانت گيرنده موظف است قيمت يک دوره کامل کتاب با نرخ روز
پرداخت گردد.
 .4نحوه دريافت هزينه هاي فوق با نظر حسابداري تعيين ،و مبالغ دريافتی به طور کامل و صرفا
براي خريد يا تهيه و جايگزين نمودن عنوان مورد نظر يا عنوان هاي مشابه ،با نظر کتابخانه
صرف خواهد شد.
 .5امانت گيرنده مذکور در بندهاي باال بايد در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی
اقدام نمايد و تا حصول نتيجه  ،عضويت وي معلق و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

فصل  :8تسویه حساب
.1

اعضاي دانشجو موظف هستند در صورت هر نوع تغيير در وضعيت آموزشی مانند انتقال ،
انصراف از تحصيل ،جابجايی ،مهمان شدن ،و ...اقدام به تسويه حساب نمايند.

.2

کارگزينی دانشگاه و و احدهاي تابعه موظف اند که اعضاي هيات علمی و کارکنانی که
منتقل ،بازنشسته و بازخريد می شوند يا از ماموريت هاي دراز مدت و فرصت هاي مطالعاتی
استفاده می نمايند يا هر دليل به خدمت آنان خاتمه داده می شود .ملزم نمايند با کتابخانه
دانشگاه تسويه حساب نمايند و فرم آن را به کارگزينی تحويل دهند .اگر به هر دليلی
تسويه حساب انجام نگرفته باشد ،کتابخانه مراتب را همراه با برآرود خسارت وارده احتمالی
و اسناد مثبته به مرجع ذربط اعالم و جهت احقاق حقوق کتابخانه به طرفيت واحد مربوطه
اقدام می کند.

.3

اداره خدمات آموزشی دانشکده موظف است ليست دانشجويانی که به هر دليل براي مدتی
محروم از تحصيل شده اند يا اخراج خواهند شد به کتابخانه اعالم دارد تا کتابخانه با دانشجو
تسويه حساب نمايد  .اگر به هر دليلی به خاطر عدم ارائه ليست مذکور ،خسارتی به منابع
کتابخانه وارد گردد .اداره خدمات آموزشی دانشکده ضامن تاديه خسارت وارده احتمالی
خواهد بود.

فصل  :9خروج غير قانونی مواد کتابخانه
.1

اگر فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت مواد اقدام به خارج نمودن آن ها از کتابخانه
نموده باشد به عنوان متخلف به کميته انضباتی دانشکده يا هيئت بدوي معرفی خواهد شد
تا اقدمات الزم به عمل آيد و تا تعيين تکليف از سوي کميته ،آن فرد از کليه خدمات
کتابخانه محروم خواهد شد.

فصل  :13رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه
 .1به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام کتابخانه و نير حفاظت از اموال آن ،استفاده کنندگان
موظف به رعايت موارد زير می باشند :
الف .رعايت سکوت در بخش هاي مختلف کتابخانه و سالن هاي مطالعه
ب .خود داري از استعمال دخانيات و استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه.
ج .خود داري از نوشتن يا حک کردن برروي ميز  ،صندلی يا ديوار کتابخانه
د .مطالعه بايد به صورت انفرادي و در سالن مطالعه صورت گيرد
و  .پرهيز از رفتارهاي مغاير با اصول اسالمی و اخالقی و موازين رفتاري دانشگاهی
ه  .حفظ نظم و پاکيزگی کتابخانه
ز .پرهيز از ايجاد مزاحمت براي ديگران و رعايت حقوق ديگر مراجعان
پ .رعايت احترام در مواجهه با کارکنان کتابخانه
 .2اگر به هر دليلی وسايلی از مراجعان در کتابخانه جا بماند  ،کتابخانه هيچگونه مسئوليتی در قبال
اشيا و لوازم جا مانده در کتابخانه ندارد .حفظ وسايل شخصی در هنگام ورود و در مدت حضور در
کتابخانه به عهده خود مراجعان می باشد .کتابخانه وسايل جامانده را جمع آوري و در جهت تحويل به

مالک اقدام خواهد کرد  ،اما هيچ ادعايی از جانب افراد ذينفع احتمالی در قبال موارد مفقودي قابل
قبول نخواهد بود.
 .3تخطی از موارد و مفاد آيين نامه موجب محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه به صورت
موقت يا دائمی ( بنا به نظر رييس کتابخانه) خواهد شد.
اين آيين نامه در  11فصل براي مشخص کردن نحوه ارائه خدمات به مراجعان به کتابخانه
مرکزي دانشکده علوم پزشکی شوشتر تهيه شده و مورد تاييد معاون آموزش  ،تحقيقات و
دانشجويی فرهنگی دانشکده می باشد.

