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.. رساني، آموزش و پژوهش و غيره  با توجه به اهميت كتابخانه هر دانشگاه در امر اطالع: مقدمه

هدف از در واقع . باشد ها ضروري مي اي جهت حفظ منابع موجود در اين كتابخانه نامه تدوين آئين

سازي ارائه خدمات در  نامه توسعه خدمات اطالع رساني و هماهنگي و يكدست ينئتدوين اين آ

  .باشد مي بوشهرهاي دانشگاه علوم پزشكي  انهكتابخ

 تعاريف  :اولبخش 

  

 هاي تحـت پوشـش    كتابخانه تمامياقماري،  هاي منظور از كتابخانه :دانشگاه اقماريهاي  كتابخانه

ــه  ،پزشــكي پزشــكي و دنــدان دانشــكده  اعــم از كتابخانــه بوشــهردانشــگاه علــوم پزشــكي  كتابخان

) ع(امـام محمـدباقر  تخصصـي    كتابخانهبيمارستان آموزشي قلب و و فارس  بيمارستان شهداي خليج

  . باشد ميموجود 
  

لـوح   چـاپي، پايـان نامـه،    نشـريات ادواري علمـي   منظور از منابع كتابخانه، كتاب، :كتابخانه  منابع

    .باشد مي غيرهيداري شنيداري و مواد د فشرده،
  

نامه كتابخانـه بـه    باشند و بر اساس آئين كتابخانه ميآن دسته از افرداي كه مجاز به استفاده از  :اعضا

  :باشند كه عبارتند از عضويت كتابخانه در آمده و در پورتال كتابخانه داراي پروفايل مي
  

ان آموزشـي دانشـگاه كليـه اعضـا هيـأت علمـي و مربيـ        نيرويمنظور از  :آموزشي دانشگاه نيروي 

   .باشد ميكه به عضوكتابخانه التدريس  رسمي، پيماني و حق
    

بـه   مشـغول تحصـيالت تكميلـي، دانشـجوي     انمنظور از دانشـجوي  :تحصيالت تكميلي اندانشجوي

   .باشد ارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي ميدر يكي از مقاطع كتحصيل 
  

منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحـي و قـراردادي شـاغل در دانشـگاه      :كاركنان

   .باشد مي بوشهرعلوم پزشكي 
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  مقررارت كتابخانه :بخش دوم

  

  عضويت مقررات :  ماو بند 

 امانت  مقررات : ومد بند 

   و جرايم تاخير در بازگشت منابع ديركردمقررات : مسو بند 

   مقررات مربوط به مفقود شدن يا آسيب رساندن به منابع: مچهار بند 

   از كتابخانه تسويه حسابمقررات :  مپنج بند 

   ها نامه مقررات استفاده از پايان:  مشش بند 

   مقررات استفاده از منابع الكترونيكي:  متفه بند 

  

  

   عضويتمقررات :  اول بند 

  

دانشجويان و كاركنـان دانشـگاه بـه شـرط عضـويت در كتابخانـه        ،اعضاي هيات علمي و مربيان) 1

  .كنندهاي دانشگاه استفاده  از منابع كتابخانه توانند مركزي و اقماري مي

دانشـگاه بـا   التحصيل  فارغدانشجويان و كاركنان بازنشسته  ،علمي و مربيان اعضاي هيات:  1تبصره 

   . مركزي و اقماري كتاب امانت بگيرندكتابخانه ازتبر مي توانند ارائه كارت شناسايي مع

دانشـگاه در صـورت تكميـل فـرم     هـا در تمـام مقـاطع تحصـيلي      دانشجويان كليـه رشـته   : 2تبصره 

 از طريق سامانه عضويت كتابخانه ديجيتال آذرخش، ارائه عكس اسـكن شـده   درخواست عضويت

. آينـد  هاي اقماري درمـي  تومان به عضويت كتابخانه مركزي و كليه كتابخانه 2000و پرداخت مبلغ 

    .باشد التحصيل شدن از دانشگاه مي تا زمان فارغمدت عضويت افراد ياد شده از تاريخ عضويت 

، قـراردادي شـاغل در دانشـگاه    و طرحي پيماني، كاركنان دانشگاه اعم از رسمي،تمامي :  3تبصره 

ارائـه  از طريـق سـامانه كتابخانـه ديجيتـال آذرخـش و       در صورت تكميل فرم درخواست عضويت

مدت عضويت افـراد يـاد شـده از    . آيند ميبه عضويت كتابخانه واحد مربوطه در عكس اسكن شده

    .كنند نشسته شده و از كتابخانه تسويه حساب ميتا زماني كه بازتاريخ عضويت 
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 امانت مقررات : مدوبند 

در منـابع  اولويـت امانـت   باشد و  عضويت در كتابخانه مي به شرطاستفاده از منابع كتابخانه  )1

  .باشد ميكتابخانه  ياعضا ابتدا براي

بنـابراين در  . ئوليت داردگيرنـده در قبـال منـابعي كـه امانـت گرفتـه مسـ        امانتفقط شخص  )2

پاسـخگو باشـد و در   گيرنـده   فرد امانـت بايد  يگونه تاخير يا نقص در منابع امانتصورت هر

 .قبال آن جريمه پرداخت نمايد

هر شخصي بايـد در نگهـداري شـماره عضـويت خـود و سـاير اطالعـاتي كـه افـراد ديگـر            )3

كوشـا باشـد چـرا كـه     توانند از آن اسـتفاده كننـد و بـا آن منـابعي را بـه امانـت بگيرنـد         مي

فردي كـه بـا   باشد و  مسئوليت امانت از طريق دستگاه امانت خودكار بر عهده كتابخانه نمي

در فايـل   در قبال آن مسئول است و ايـن منـابع   به امانت گرفته شده منابعشماره عضويت او 

 .باشد آن شخص مي

د بـوده يـك نسـخه    داراي متقاضي زياد باشد و تعداد نسخ آن محدو منابعيدر صورتي كه  )4

 .شود رار خواهد گرفت و امانت داده نميبراي استفاده در كتابخانه ق منابعاز اين 

ساعت جهت امانـت بـه آن شـخص     24به مدت  منابعرزرو شود آن  منابعيدر صورتي كه  )5

عت در سـا  24بعـد از گذشـت   . شـود  شود و به فرد ديگـري امانـت داده نمـي    نگهداري مي

ديگـر بـه    افـراد جهـت امانـت گـرفتن توسـط      منـابع گيرنده  امانتصورت عدم مراجعه فرد 

 .شود مخزن برگشت داده مي

امانـت داده  ) هـاي كميـاب   هـا و كتـاب   نامـه  ها، واژه المعارف ها، دايره فرهنگ( مرجع  منابع )6

شـب  فقط در صورت صالحديد كتابدار مسئول بخـش مرجـع بـه مـدت يـك      و شوند  نمي

 .شود كتابخانه امانت داده ميجهت استفاده در خارج از 

هـاي   تواننـد از منـابع سـاير كتابخانـه     مـي اقماري  هاي افراد در صورت عضويت در كتابخانه )7

اولويـت اسـتفاده و امانـت منـابع هـر كتابخانـه بـا اعضـا همـان          امـا  . دانشگاه استفاده نماينـد 

  .باشد  ميباشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود  كتابخانه مي
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 منـابع كننده كتابخانه، اعضايي كه مجاز به امانت  با توجه به تنوع جامعه استفاده: تبصره يك

گروه كلي بـر اسـاس جـدول ذيـل      6باشند در  از كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مي

  .باشد تنظيم شده است كه هر امانت گيرنده موظف به رعايت آن مي
  

تعداد كتاب   گيرنده امانتگروه   رديف

  امانتي

حداكثر مدت زمان 

  امانت

تعداد دفعات 

  تمديد

  2  14  10  اعضاي هيات علمي  1

  2  14  7  مربيان آموزشي  2

دانشجويان تحصيالت   3

  تكميلي

7  14  2  

دانشجويان دكتراي   4

  سال 4اي بعد از  حرفه

5  14  2  

ــجويان مقـــاطع    5 دانشـ

  كارداني و كارشناسي

3  14  2  

كارمنـــدان رســـمي،    6

  پيماني و قرار دادي

3  14  2  

 

  

مسـئول   مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شـرايط و بـا صـالحديد   : دومتبصره 

 .باشد قابل تغيير مي بخش امانت

بخـش  مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسـي بنـا بـه تشـخيص مسـئول      : سومتبصره  

  .تغييركند است كتابخانه ممكن مشي خط با توجه بهو  امانت

آن در صورتي كه تاخير شخصي زياد باشد با نظر مسئول بخش امانـت فايـل    :تبصره چهارم

و اين قانون  باشد شود و قادر به امانت گرفتن منبعي نمي به مدت يك ماه مسدود مي شخص

  . باشد در هر كتابخانه بنا به مسئول بخش امانت متغير مي
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  و جرايم تاخير در بازگشت منابع ديركردمقررات : مسوبند 

  

ـ        ه امانـت منـابع،   با توجه به محدود بودن منـابع و لـزوم رعايـت قـوانين و مقـررات مربـوط ب

در موعد مقرر اقدام به بازگرداندن منابع ننماينـد، جـرايم زيـر شـامل وي      گيرنده چنانچه فرد امانت

 :خواهد شد
  

و داده نشـود   عـودت به كتابخانـه  امانت  روز 14از بعد در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده ) 1

گرفتـه  جريمـه   تومـان  60 بـراي هـر نسـخه كتـاب     به ازاي هر روز تـاخير تمديد هم صورت نگيرد 

  .شود مي

و داده نشـود   عـودت به كتابخانه امانت  روز 14بعد از در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده ) 2 

 100 بـراي هـر نسـخه كتـاب     به ازاي هـر روز تـاخير  اين كتاب توسط فرد ديگري رزرو شده باشد 

  . دشو گرفته ميجريمه  تومان
 

  مقررات مربوط به مفقود شدن يا آسيب رساندن به منابع : مچهار بند

  

گـذاري، بـرگ    نويسـي، عالمـت   حاشـيه (هـايي شـامل    به منابع امانت گرفته شده آسيب چه چنان) 1

 آنبرداري از كتاب كه باعث آسيب رسـاندن بـه عطـف     ، نقاشي كشيدن و كپيكتاببرگ كردن 

گيرنده بر حسب ميزان خسارت، فايـل وي   وارد شود، ضمن اخذ خسارت از امانت )يرهشود و غ مي

  .شود مسدود و اجازه امانت دوباره از او سلب مي  1به مدت 

الزم است افراد در هنگام امانت منبع از كتابخانه آن را بازبيني و كنترل نمايند و در صورت هـر  ) 2

تـا در هنگـام بازگشـت كتـاب     گونه عيبي در منبع آن را بـه مسـئول بخـش امانـت گـزارش دهنـد       

  .باشد گيرنده مي صورت عواقب آن بر عهد فرد امانت مسئوليتي متوجه عضو نباشد در غير اين

در مورد منابعي كه مفقود شده يا به آن خسارت وارد شده، بايستي با توجه به نظر مسئول بخـش  ) 3

  .تحويل داده شوددر قبال آن امانت آخرين چاپ آن منبع تهيه و به كتابخانه 

گيرنده موظف اسـت بـا توجـه بـه نظـر مسـئول بخـش         تهيه آن منبع مقدور نباشد امانت چه چنان) 4

  . آخرين قيمت آن برآورد كند و به كتابخانه بپردازدا بر اساس آن منبع رامانت مبلغ معادل 
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  از كتابخانه تسويه حسابمقررات : پنجم بند

 

اعضا هيأت علمـي در صـورت بازنشسـتگي ، بازخريـد ، مأموريـت بـيش از سـه مـاه، فرصـت           )1 

  .حساب نمايندمطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه 

هـا بايسـتي از    و يـا مهمـان شـدن در سـاير دانشـگاه      ، انتقـال دانشجويان هنگام فـارغ التحصـيلي   )2

  .كنند تسويه حسابكتابخانه واحد مربوطه 

بايسـت بـا    هـا مـي   ازخريد ، انتقال به سـاير دانشـگاه  كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، ب )3

  .نمايد كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب

كه دوره كارشناسي خود را در ايـن دانشـگاه گذرانـده باشـند و از      فارغ التحصيلي دانشجويان )4

اند در صورت ادامه تحصيل در مقـاطع بـاالتر در همـين     كتابخانه واحد مربوط تسويه حساب نموده

  .شود فعال مي مجددافايل دوره كارشناسي آنها  ،دانشگاه

تسـويه  و  فارغ التحصـيلي گام اي در هن دانشجويان تحصيالت تكميلي و دكتراي حرفه: تبصره اول  

نامه خـود و سـي دي مربـوط بـه آن را كـه حـاوي فايـل         كتابخانه بايد يك نسخه از پايان باحساب 

word  وpdf باشد به كتابخانه تحويل دهند ميآنها نامه  پايان.  

 بـا تسـويه حسـاب   و  فـارغ التحصـيلي  در هنگـام  بايـد   تحصـيالت تكميلـي  دانشـجويان  : تبصره دوم

را به كتابخانه ملي تحويل دهند كه كتابخانه مركـزي موظـف    نامه خود پايانيك نسخه از  كتابخانه

 .باشد به تحويل گرفتن آن مي

  
  ها نامه مقررات استفاده از پايان: مشش بند

  

هاي موجود در بخش مرجع استفاده  نامه توانند از پايان كليه كساني كه عضو كتابخانه هستند مي)  1

  .نمايند

توانند با  اند مي ساير محققين و پژوهشگران خارج از دانشگاه كه از موسسات ديگر معرفي شده) 2

  .استفاده نمايند ها نامه پايان ارائه كارت شناسايي معتبر از

را داشـته   نامـه  پايـان  هاي مجـاز  تصويربرداري با موبايل و غيره در صورتي كه فرد نياز به بخش) 3

  .گيرد ميباشد فقط بايد با همكاري مسئول آن بخش صورت 
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شـوند و فقـط جهـت     هاي موجود در بخش مرجع كتابخانـه مركـزي امانـت داده نمـي     نامه پايان) 4

سـايت كتابخانـه    هـا از طريـق وب   نامـه  صـفحات ابتـدايي ايـن پايـان    . باشـد  استفاده در كتابخانه مي

و اسـتفاده بـراي اعضـاي كتابخانـه     ديجيتال آذرخش دانشگاه علوم پزشـكي بوشـهر قابـل رويـت     

   .باشد مي

  

  استفاده از منابع الكترونيكي مقررات: متفه بند  

  

-eدانلود ( كاربران كتابخانه  مركزي در صورت تمايل به استفاده از منابع الكترونيكي كليه  )1

book فقط با عضويت در پورتال كتابخانه مركزي قادر به ...) ها و  نامه ها و چكيده پايان

  .باشند انجام اين كار مي

 فقط مختص پورتال كتابخانه مركزياز طريق  ها نامه ها و چكيده پايان e-bookدانلود  )2

باشد و  مياند،  درآمدههاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  كتابخانهاعضايي كه به عضويت 

 . براي ساير افراد اين امكان وجود ندارد

عضو  اعضايي كهگونه محدوديتي جهت دانلود و استفاده از منابع الكترونيكي براي  هيچ )3

  .كتابخانه هستند وجود ندارد
  
   

  

 
 


