
و ايثارگرستاد  شاهد

 نامه امانت كتابآيين
و ساير مدارك فقط در قبال ارائه كارت امانت . كتابخانه ميسر مي باشدعضويت كتاب

و مدت امانتعداد :و ايثارگرشاهدت در كتابخانه ستاد كتاب

در-كارشناسي– كارداني مقاطع دانشجويان و دوم پزشكي و15 اخذ معدل باالي صورتو مراحل اول  سوم مراحل در ترم قبل

 روز به امانت ببرند20 مدرك به مدت4 توانندمي16و چهارم پزشكي با معدل باالي

 روز14 مدرك3 دانشجويان ساير

. خود را در اختيار ساير اشخاص قرار دهندعضويت بخش امانت كتاب، اجازه ندارند كارت اعضاء�

.شدخواهد از دريافت كتاب محروم روز15 كارت،درصورت تخلف، عضو از زمان تحويل

و درصداده مورد امانت بايد راس موعد مقرر برگشت مدارك� ورت نياز، مشروط به اينكه مدارك شود

ر عضوموردنظر در رزرو قرار نگرفته باشد،  . تمديد نمايدا ميتواند مجددا آن

.و با حضور عضو ميسر خواهد بودكتاب هريك از مدارك فقط با همراه داشتن تمديد�

شدشيوه تاخير در استرداد مدارك امانتي من درصورت� ( ذيل عمل خواهد يك از مدارك اخيرت:  هر

).جداگانه محاسبه مي شود

. زمان ديركردبمدتكتابخانه محروميت از خدمات بخش امانت: تاخير اول) الف

.ديركرد دو برابر زمان بمدتكتابخانهمحروميت از خدمات بخش امانت: دومتاخير)ب

و پرداخت ديركرد برابر زمان5 مدت بهكتابخانهمحروميت از خدمات بخش امانت: سومتاخير)ج

هر(جريمه نقدي ). ريال500 ديركرد روزبه ازاي

متاخير)د از10من ازاي هر روز ديركرد، عضو بمدت ): رزرو(دارك بخش ذخيره در عودت روز

شدخدمات . بخش امانت محروم خواهد

. بيش از يكماه در تحويل مدارك امانتي موجب ابطال كارت عضويت مي شودتاخير)ه

 ماه2از باطل شده يا مدت جريمه آنها بيش مكرراعضايي كه كارت آنها بدليل تاخيرهاي: تبصره�

و مجوز شوراي و ايثارگر با پرداخت اساتيدميباشد درصورت تعهد كتبي و دبير ستاد شاهد  مشاور

از2و گذشت حداقل) ريال 1000 ديركردبازاي هر روز( جريمه نقدي  ماه از محروميت ميتوانند مجددا

. استفاده نمايندامانتخدمات بخش

عضو، مخدوش يا ناقص گردد، عضو مكلف من تامين امانت داده شده نزد مدارك درصورتيكه�

. بودخواهدخسارت آن 

و تحويل نمايدعين مدارك كتابخانه نزد عضو مفقود شود، وي موظف است درصورتيكه� . كتاب را خريداري

و گرفتهتحويلتاريخ دررا به شمارهعضويتكارتاينجانب

. هرگونه خسارت را جبران نمايموتعهد مي نمايم برابر مقررات آن كتابخانه مواد امانتي را در موعد مقرر تحويل

 متقاضي امضاء


