آييي ًبهِ گردش هٌبثغ دروتبثخبًِ هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى
ثراي ّوبٌّگي ٍ لبًًَوٌذوردى ارائِ خذهبت گردش وتبة دروتبثخبًِ ٍاستفبدُ ثْيٌِ ازهٌبثغ هَجَد درهَسسِ آهَزش ػبلي
سلوبى ايي آئيي ًبهِ ثِ ضرح زيرهصَة هي گردد..
هبدُ  -1استفبدُ وٌٌذگبى:
گرٍُ اٍل :الف) اػضبي ّيبت ػلوي توبم ٍلت ًٍيوِ ٍلت  ،ة) اػضبي ّيبت ػلوي حك التذريس هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى
گرٍُ دٍم :داًطجَيبى هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى درهمبعغ هختلف تحصيلي
گرٍُ سَم :وبروٌبى رسوي ،پيوبًي ،ثيوِ اي ،لراردادي هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى

هبدُ  -2شرايط ونحوه عضويت
گرٍُ اٍل :الف) توبم اػضبي ّيبت ػلوي توبم ٍلت ًٍيوِ ٍلت ػضَ وتبثخبًِ هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى ّستٌذ .ايي اػضبي
ثبيذ فرم ػضَيت راتىويل ًوبيٌذ.
ة) :ارائِ وبرت ضٌبسبيي هؼتجرٍهذرن وپي لرارداد حك التذريس يبًبهِ از آهَزش ٍتٌظين فرم ػضَيت
گرٍُ دٍم :ارائِ وبرت داًطجَيي هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى
گرٍُ سَمّ :وبٌّگي ٍاستؼالم ازاهَراداري هَسسِ ٍتٌظين فرم ػضَيت

هبدُ – 3اعتبار عضويت
گرٍُ اٍل :الف) ثراي اػضبي ّيئت ػلوي ضبغل تبزهبى اضتغبل ثِ خذهت رسوي درهَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى
ة) ثراي اػضبء حك التذريس تبپبيبى ّرًيوسبل تحصيلي
گرٍُ دٍم  :تبپبيبى دٍرُ تحصيل
گرٍُ سَم  :ثراي وبروٌبى ضبغل تبپبيبى خذهت پيوبًي
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هبدُ  – 4شرايط امانت
گرٍُ اٍل  :الف ) سِ وتبة ٍحذاوثر ثِ هذت يه ًين سبل تحصيلي
گرٍُ دٍم :دٍ وتبة ٍحذاوثر ثِ هذت  7رٍز
گرٍُ سَم :ثراي وبروٌبى ضبغل  1وتبة ٍحذاوثر ثِ هذت  14رٍز
تجصرُ : 1وتبثْبي ثبدرخَاست زيبد ٍوتبثْبي ته ًسخِ اي هوىي است درلفسِ ّبي رزرٍ وتبثخبًِ لرار گيرًذ ٍفمظ دراتبق
هرجغ ازآًْب استفبدُ ضَد
تجصرُ  :2وتبثْبيي وِ ثبيذ در اتبق هغبلؼِ استفبدُ ضًَذ ثبتَجِ ثِ اهىبًبت هَجَد ،ثبًظر هسئَل وتبثخبًِ تؼييي خَاٌّذ ضذ.
تجصرُ  :3وتبثْب فمظ ثِ هذت  48سبػت ثِ ًبم هراجؼِ وٌٌذگبى رزرٍهي ضَد ٍپس ازاًمصبي هذت دراختيبرهتمبضي ثؼذي
لرارخَاّذگرفت
تجصرُ  : 4توذيذاهبًت هٌجغ ،درصَرتي وِ هتمبضي ديگري ًذاضتِ ثبضذ ،تبحذاوثر3ثبرتَسظ ضخص اهبًت گيرًذُ ثالهبًغ است.
هبدُ  – 5ضَاثظ هرثَط ثِ تبخير درتحَيل هٌبثغ اهبًت گرفتِ ضذُ :
درصَرتي وِ هٌبثغ ثِ اهبًت گرفتِ ضذُ درهَػذهمررثِ وتبثخبًِ ثرگطت دادُ ًطًَذ هطوَل پرداخت جريوِ ًمذي خَاٌّذضذ.
هجبلغ ايي جريوِ ثِ ضرح زير هي ثبضٌذ.
الف :گرٍُ اٍل (ّيبت ػلوي) ثراي ّرجلذوتبة ثِ ازاي ّررٍزتبخير  2000تَهبى هي ثبضذ
ة :گرٍُ دٍم (داًطجَيبى) ٍگرٍُ سَم(وبروٌبى) ثراي ّرجلذوتبة ثِ ازايْررٍز تبخير  1000تَهبى هي ثبضذ
تجصرُ  :1اهبًت هٌبثغ جذيذ ،هٌَط ثِ پرداخت جريوِ تبخيرهي ثبضذ
تجصرُ  :2ػَايذحبصل ازجريوِ تبخير ،پس ازعي هراحل لبًًَي صرف اهَر وتبثخبًِ خَاٌّذ ضذ.
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هبدُ – 6

مفقودوياناقص شذن منابع امانت گرفته شذه

الف  :درصَرتي وِ هٌبثغ ثِ اهبًت گرفتِ ضذُ ،هفمَدً ،بلص ٍيبغيرلبثل استفبدُ ضًَذ ثبيذػيي وتبة يبآخريي چبح آى حذاوثر
ظرف هذت يه هبُ تْيِ ٍتحَيل وتبثخبًِ گردد .ثذيْي است هجلغ جريوِ تبخير ٍّوچٌيي 10000تَهبى ثبثت خذهبت آهبدُ سبزي
وتبة دريبفت هي گردد .درصَرتي وِ وتبة ًبيبة ثبضذ ٍ ثِ ّردليل اهىبى تْيِ آى ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ،اهبًت گيرًذُ هَظف ثِ
ججراى خسبرت خَاّذ ثَد.
ة) :هيساى دريبفت خسبرت درهَرد هٌبثغ التيي ،وتبثْبي ته ًسخِ اي ،وتبثْبي هرجغ ًطريِ ّبي ادٍاري ،ديسىْبي فطردُ
ًَري ٍهٌبثغ هطبثِ ،ثبتَجِ ثِ ًَع هٌجغ 3 ،تب  5ثراثر ٍثراي هٌبثغ فبرسي 5تب  10ثراثر ليوت رٍزآى خَاّذثَد.
ثذيْي است تب الذاهبت يبدضذُ ،خذهبت ثِ هتمبضي ارائِ ًخَاّذ ضذ.
تجصرُ  :1ججراى خسبرت از عريك تْيِ ًسخِ تىثيرضذُ وتبة هَردتبييذ ًوي ثبضذ.
تجصرُ  :2هجبلغ دريبفتي ثراي خريذ يبتْيِ ٍجبيگسيي ًوَدى ػٌَاى هَردًظر ٍيبػٌَاى ّبي هطبثِ صرف خَاّذ ضذ.

هبدُ - 7

منابعي كه براي استفاده دربيرون ازكتابخانه به امانت داده نمي شونذ

الف) وتبثْبي هرجغ هبًٌذ فرٌّگْب ،دايرُ الوؼبرف ٍوتبثْبي ثب در خَاست زيبد
ة ) وتبثْبي گراى ثْب ًٍفيس ،آثبر خغي ،چبپْبي ليوتي ٍ ًبيبة ٍهَارد هطبثِ
ج ) ً :طريِ ّبي ادٍاري  ،پبيبى ًبهِ ّب ،عرحْبي پصٍّطي  ،اسٌبد ٍهٌبثغ هطبثِ
د )  :هَادغيرچبپي هبًٌذ فيلن ،اساليذ ،ديسه فطردُ ًَريًَ ،ارصَتيً ،مطِ ٍهٌبثغ هطبثِ
تجصرُ ً :1سخِ وپي هٌبثغ الىترًٍيىي درصَرت ًجَدى هٌغ لبًًَي ،لبثل اهبًت هي ثبضذ.
تجصرُ  :2تْيِ زيراوس ٍيب ًسخِ هىرر (ثِ جس پبيبى ًبهِ ّب ،عرحْبي پصٍّطي ٍهَادالىترًٍيىي ) ازهٌبثغ هَرددرخَاست
درهبدُ  7ثبرػبيت همررات ،درهمبثل پرداخت ّسيٌِ ثالهبًغ است.

هبدُ  – 8تسويه حساب
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گرٍُ اٍل :اػضبي ّيبت ػلوي وِ هٌتمل ،ثبزًطستِ ،ثبزخريذ ٍيبثِ هبهَريت ثيص از  3هبُ اػسام هي ضًَذ ٍيبثِ ّردليل ثِ
خذهت آًْب خبتوِ دادُ هي ضَد ثبيذ ثب وتبثخبًِ هَسسِ آهَزش ػبلي سلوبى تسَيِ حسبة وٌٌذ .ايي تسَيِ حسبة
درهَرداػضبي ثبزًطستِ يبهبهَرثِ خذهت الساهب ثِ هؼٌي خبتوِ ػضَيت ًوي ثبضذ.
گرٍُ دٍم :داًطجَيبى درپبيبى ّرهمغغ تحصيلي ٍ ًيسٌّگبم تغيير ٍضؼيت تحصيلي ًظير اًتمبل ،اًصراف ٍ يبًظبير آًْب ثبيذ
ثبوتبثخبًِ هَسسِ تسَيِ حسبة وٌٌذ.
گرٍُ سَم :وبروٌبى رسوي پيوبًي ،ثيوِ اي ٍلراردادي هَسسِ سلوبى وِ ثِ سبزهبى ديگرهٌتمل ،ثبزًطستِ يب ثبزخريذ هي ضًَذ
ٍيبثِ ّردليل ثِ خذهت آًْب پبيبى دادُ هي ضَد ،ثبيذوتبثخبًِ هَسسِ سلوبى تسَيِ حسبة وٌٌذ.
ايي آييي ًبهِ در 8هبدُ ٍ  10تجصرُ در تبريخ  1390/10/10تصَيت ضذ

هحوذ هْذي آشير

سيذاثَالمبسن حسيٌيَى

هذيرول اهَرداًطجَيي ٍفرٌّگي

هؼبًٍت اهَراداري ٍهبلي هَسسِ
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