آیین نامه های کتابخانه

معرفی کتابخانه دانشکده داروسازی

آیین نامه های کتابخانه

كتابخانه دانشكده داروسازي در
مهرماه  1394همزمان با افتتاح
دانشكده داروسازي واقع در مجتمع

آیین نامه امانت منابع
-1امانت منابع از کتابخانه های دانشگاه مختص
اعضای کتابخانه می باشد.

آموزشي پرديس كمالوند فعاليت

-2اعضا فقط با کارت عضویت بارکد دار می توانند
منابع را به امانت بگیرند.

شامل مخزن كتب ونشريات  ،بخش

-3کتابخانه می تواند یک نسخه از منابعی که متقاضی
بیشتری دارد در مخزن نگهداری کند که منحصرا در
کتابخانه مورد استفاده قرار بگیرد.

خود را آغاز نمود .اين كتابخانه
مرجع،بخش فهرستنويسي (خدمات
فني )،سالن مطالعه خواهران وسالن
مطالعه برادران
مي باشد.

-4اعضا می توانند منابع خود را به صورت حضوری
یا تلفنی تمدیثد کنند.
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دانشجویان
دانشگاه غیر

http://pharm.lums.ac.ir

با مراجعه به این وب سایت
میتوانید ازامکانات این وب سایت
فعال بهره مند شوید از جمله اخبار
به روز کتابخانه ،پایگاه های
اطالعاتی،لینک تازه های کتب
الکترونیکی و...

تبصره:6امانت منابع به دانشجویان دانشگاه غیر ،با توجه به
شرایط و تشخیص کتابدار امکان پذیر است.

آیین نامه رزرو منابع
.1اعضااا ماای تواننااد منااابع مااورد درخواساات خااود
را از آدرس

2

آدرس وب سایت کتابخانه:

تبصر:5هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت
اقدام به حارج نمودن منابع از کتابخانه نماید برای اولین بار
اخطار کتبی و در صورت تکرار از کلیه خدمات کتابخانه های
دانشگاه محروم می شود.دانشجویان نیز به عنوان مختلف به
کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شد.

-5

کلیه کارکنان
ودانشجویان
کاردانی و
کارشناسی

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه:

تبصره:4امانت به دانشجویان دانشکده های دیگر دانشگاه با
توجه به شرایط و با تشخیص کتابدار امانت امکان پذیر است.

تبصره  :1هر عضو از هر مدرک فقط یک عنوان
می تواند امانت بگیرد) .دو نسخه از یک عنوان
امانت داده نمی شود)

تبصره:2کلیه اعضادر صورت رزرو نبودن منابع به
امانت برده شده و نداشتن متقاضی می توانند تا یک
دوره دیگر نیز آن را تمدید کنند.

تبصره:3مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی
برحسب شرایط و با تشخیص کتابدار امانت امکان
پذیر است.

 http://lib.lums.ac.irرزرو نمایند.
تبصررررررره:روت رزرو منررررررابعد بعررررررد از ورود برررررره
آدرس برررررا د در نسرررررمت نررررررا کررررراربر شررررررماره
عضررررویت هشررررت رنمررررید و ددددر نسررررمت کلمرررره
عبور شماره ملی را وارد نمایید.

.2منبااااع رزرو شااااده فقااااط تااااا  24ساااااعت باااارای
عضااااو نگهااااداری ماااای شااااود ،در صااااورت عاااادم
مراجعااااه عضااااو در مهلاااات تعیااااین شااااده کتابخانااااه
ماااای توانااااد منبااااع را در اختیااااار متقاضاااای دیگاااار
قرار دهد.

تبصره :2

آیین نامه رریمه
ماده-8رریمه دیر کردد پارگید مفقود
شدن و یا هر نوع آسیب به منبع
 -1عضااو مو ف اساات راس تاری
تعیین شااااااده منابع را به کتابخانه
بازگرداند.
-2در صاااااااورتی کااه منبع در تاااری مقرر بااه
کتااابخااانااه عودت داده نشاااااااود ،برای هر روز
تاخیر جریمه برابر تعرفه های اعالم شاااااده در
آغاز هر سال در ن ر گرفته می شود

 -1شبیه کتاب خریداری شود.
 -2براباااار قیماااات جدیااااد تاااارین نسااااخه آن،
از مناااابع دیگااار باااا ن ااار کتابااادار تهیاااه
شود.

تبصره:3
عضاااااااو مااااااای بایسااااااات در اسااااااارع وقااااااات
(حااداکثر یااک ماااه بعااد از اعااالم کتاباادار بااه
وی) نساابت بااه جبااران خسااارت اقاادام نمایااد
و تااااا حصااااول نتیجااااه ،عضااااویت وی غیاااار
فعاااااال شاااااده و از امانااااات مناااااابع محااااااروم
خواهد شد.

-3در صااااااورت پارگی ،مفقودی ،و یا
هر نوع آسااایب منبع ،عضاااو باید جدید
ترین نسااااخه از همان منبع در اساااارع
وقت تهیه نمایند.

تبصره:4

-4در صااااورتی که عضااااو نتواند عین
منبع مفقودی یا آسااااااایب دیده را تهیه
کند ،وی ملزم به جبران خسااااااارت بر
اساس ن ر مسئول کتابخانه می باشد.

در صاااااورت عااااادم پرداخااااات جریماااااه ویاااااا
خساااااارت ،عضاااااویت شاااااخص ل اااااو شاااااده
ومراتاااب جهااات تصااامیم گیاااری باااه ریاسااات
کتابخانه های دانشگاه رسانده خواهد شد.

آیین نامه تسویه حساب:
کلیه اعضا مو ف اند پس از فراغتازتحصیل ،انصرافی ،انتقالی ،مرخصی
تحصیلی ،اتمام دوره همکاری ،قطع رابطه
استخدامی به هر دلیلی  ،بازنشتگی ،برگه
تسویه حساب با کتابخانه را جهت تایید مهر
و امضا تحویل نمایند.
تبصره:1
کلیااااه دانشااااجویان اعاااام از عضااااو و غیااااار
عضااو در کلیااه رشااته هااا و مقاااطع مختلااف
کاااه پایاااان ناماااه دارناااد جهااات تاییدیاااه برگاااه
تسااااویه یااااک نسااااخه اااااپی ،و یااااک نسااااخه
الکترونیکااااای از پایاااااان ناماااااه خاااااود را باااااه
کتابخانااااه مرکاااازی و هم نااااین یااااک نسااااخه
ااااااپی ،و یاااااک نساااااخه الکترونیکااااای باااااه
کتابخانه محل تحصیل تحویل دهند.
تبصره:2
فرماات کیااده پایااان نامااه بااه صااورت فایاال
 wordباشد
تبصره:3
برگاااه تساااویه حسااااب فقاااط بااارای اعضاااایی تاییاااد
و مهااااار مااااای شاااااود کاااااه هااااایا یاااااک از مناااااابع
کتابخانه نزد ایشان نباشد

تهیه و تنظیم :انیس بهاروند
(مسئول کتابخانه داروسازی)

