"خالصه آيين نامه عضويت کتابخانه"
مقررات امانت ،تمدید ،رزرو و استرداد کتاب
 اعضاء کتابخانه مطابق با شرايط مندرج در جدول زير مي توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمايند:نوع عضویت

-

تعداد کتاب

مدت امانت

اعضاء هيأت علمي

10

چهار هفته

پژوهشگران پسا دکترا

10

چهار هفته

دانشجويان دکترا

10

چهار هفته

دانشجويان کارشناسي ارشد

7

دو هفته

دانشجويان کارشناسي

5

دو هفته

کارکنان

3

دو هفته

دانشآموختگان دانشگاه صنعتي اميرکبير

2

دو هفته

عضو آزاد -خارج دانشگاه

2

دو هفته

کتابخانه ميتواند بنابه ضرورت تعداد کتابها و مدت امانت را کاهش دهد و يا بازگشت کتابها را قبل از پايان مدت امانت درخواست نمايد.
حق استفاده از مزاياي عضويت قابل انتقال به غير نميباشد.
استفاده غير مجاز از کارت ساير اعضاء مشمول جريمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد شد.
تمديد امانت کتاب تا چهارمرتبه غيرحضوري و با مراجعه به پورتال کتابخانه امکان پذير مي باشد درصورتي که:
الف .کتاب توسط اعضاي ديگر کتابخانه رزرو نشدهباشد.
ب .عضو ،مشمول جريمه تأخير کتابهاي اماني نباشد.

 چنانچه منبعي متقاضي زيادي داشته باشد ،کتابدار ميز امانت ميتواند با هماهنگي ،مدت امانت را کاهش دهد. در موارد خاص و درصورت تاييد ،امانت منابع بيش از زمان و تعداد مقرر براي عضو امکانپذير خواهد بود.منابعی که امانت داده نمیشود :
 کتابهاي مرجع نشريات ادواري پاياننامههاي تحصيليجریمه تاخير(دیرکرد)
 درصورتي که امانت گيرنده در زمان تعيين شده از سوي کتابخانه ،کتاب يا کتابهايي را که امانت گرفته مسترد نکند ،مشمول جريمهبه مبلغ  200تومان به ازاي هر روز تاخير خواهد شد .و در صورت داشتن رزرو ،مبلغ جريمه دو برابر محاسبه مي گردد.
جبران خسارت
چنانچه امانت گيرنده کتاب را گم کند يا به هر دليل ناقص و آسيب ديده تحويل دهد ،جبران خسارت وارده بر عهده وي خواهد بود .و عضويت
ايشان از يك ماه تا يك ترم معلق و غيرفعال مي گردد و در صورت تکرار ،لغو عضويت خواهد شد.
 در مورد جايگزيني کتاب گمشده توسط عضو ،چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلي امکان تهيه اصل کتاب در داخل و خارج ازکشور نباشد ،تصميمات نهايي براي جايگزيني آن به عهده مدير کتابخانه مي باشد .بديهي است تا جايگزيني منبع ،فايل امانت گيرنده
مسدود خواهد شد.
تسویه حساب
 هر نوع تغيير در وضعيت اعضاي کتابخانه از جمله انصراف از تحصيل ،فارغ التحصيلي (براي دانشجويان) ،بازنشستگي يا بازخريدي (برايکارکنان) ،و استفاده از مأموريتهاي درازمدت(سفرهاي خارج از کشور)منوط به انجام تسويه حساب با کتابخانه ميباشد.

