
  :  مقررات عمومی کتابخانه   
  .  عضویت در کتابخانه صرفا براي امانت کتاب می باشد . 1 
                                . سالن مطالعه کتابخانه صرفا براي مطالعه کتابهاي مرجع ، مجالت و روزنامه ها بوده و عضویت در کتابخانه هیچ تعهدي را در قبال2 

  اي کتابخانه به وجود نخواهد آورد. استفاده از سالن بر   
  همراه داشتن کارت عضویت براي امانت کتاب و استفاده از سالن الزامی است. 3 
  . کتابهاي مرجع ، مجالت و روزنامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند و مراجعه کننده باید از سالن ، براي این گونه کتابها 4 

   استفاده نماید.   
 قابل تمدید خواهد  روز 15امانت داده می شود و در صورت نیاز و نبودن متقاضی فقط یک بار دیگر و تا  روز 15تابی به مدت هر ک .5 

 بود .    
 جریمه به ازاي هر روز دیر کرد بوده وکارت  ریال1000. در صورت عدم عودت کتاب در زمان تعیین شده عضو ملزم به پرداخت مبلغ 6 
 ر حسب روز هاي دیر کرد تعلیق خواهد خورد. در مورد دانشجویان مهمان الزم به ذکر است که در صورت دیر کرد یا عضویت او نیز ب 
 عدم عودت کتاب نمره دروس مهمان به دانشگاه مطبوع ارسال نخواهد شد.  
  در صورت صدمه دیدن یا گم شدن کتاب ، دانشجو ملزم به جبران خسارت می باشد.  .7 
  . در صورت عدم رعایت سکوت و نظم و مقررات کتابخانه از ادامه عضویت فرد در کتابخانه جلوگیري به عمل خواهد آمد.8 
  . که موبایل خود را هنگام استفاده از کتابخانه خاموش نماید . از مراجعه کننده محترم تقاضا می شود9 
  جریمه می باشد.  ریال 50000به پرداخت مبلغ  عضو ملزم  براي صدورکارت مجدد. در صورت گم کردن کارت عضویت ، 10 
  جریمه می باشد.  ریال 5000و پرداخت مبلغ  تهیه کتاب. در صورت گم کردن کتاب امانتی عضو ملزم به 11 

  ق در خواست عضویت در کتابخانه اینجانب ........................... به شماره دانشجویی ......................... ضمن آگاهی و قبول شرایط فو   
  :امضاء               دارم.                                                                                          را   


