آئیه وامه کتابخاوه مرکسی داوشگاه آزاد اسالمی واحذ کرماوشاه
 افراد مجاز به استفاده از کتابخاوه
 .1داوطجًی داوطگبٌ آصاد اسالمی ياحذ کشمبوطبٌ
 .2عضً َیبت علمی داوطگبٌ آصاد اسالمی ياحذ کشمبوطبٌ
 .3کبسکىبن داوطگبٌ آصاد اسالمی ياحذ کشمبوطبٌ
 .4داوطجًیبن کبسضىبسی اسضذ  ،دکتشی ي اعضبی َیبت علمی سبیش ياحذ َب(ثخطىبمٍ ضمبسٌ 87/286683
مًسخٍ )87/09/28
 .5اسبتیذ حق التذسیس ،داوطجًیبن مُمبن
 مذارک الزم جهت عضویت
 .1یک قطعَ عکس پشت ًویسی شذٍ(ًام و ًام خاًوادگی و شوارٍ داًشجویی)
 .2ارائَ حکن کارگشیٌی بزای اعضای ُیات علوی و کارکٌاى و ارائَ کارت داًشجویی بزای داًشجویاى واحذ
کزهاًشاٍ
 .3اسائٍ معشفی وبمٍ اص گشيٌ آمًصضی ثشای اسبتیذ مذعً ي اسائٍ ثشگٍ اوتخبة ياحذ ثشای داوطجًیبن مُمبن
 .4تکویل بزگَ فزم عضویت
 .5واریش هبلغ  55555ریال بَ حساب جاری  5151114115552باًک هلی شعبَ داًشگاٍ آساد اسالهی واحذ
کزهاًشاٍ.
 مذت زمان عضویت
 -1مذت عضًیت داوطجًیبن تب پبیبن مذت کبست داوطجًیی آوُب می ثبضذ
 -2عضًیت اعضبی َیبت علمی ي کبسکىبن داوطگبٌ تب پبیبن ديسٌ اضتغبل آوُب دس داوطگبٌ معتجش است
 -3عضًیت اسبتیذ مذعً ي داوطجًیبن مُمبن حذاکثش تب پبیبن یک ویمسبل تحصیلی است.
 مقررات عمومی کتابخاوه:
 .1تحًیل گشفته کتبة صشفب ثب اسائٍ کبست عضًیت تًسط صبحت کبست می ثبضذ .ثٍ َیچ عىًان ثب اسائٍ
کبست دیگشان ،کتبة امبوت دادٌ ومی ضًد ي دس صًست اسائٍ کبست تًقیف خًاَذ ضذ.
 .2کتت دسسی ي تخصصی َش سضتٍ تحصیلی ثٍ داتطجًیبن َمبن سضتٍ ثٍ امبوت دادٌ می ضًد.
 .3مذت امبوت ي تعذاد کتبة ثشای امبوت ثٍ ضشح صیش است:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
اعضا

تعداد

مدت امانت(حداکثر)

کتاب(حداکثر)

مدت تمدید
مجدد(حداکثر)

اسبتیذ

10

 30سيص

 10سيص

کبسکىبن

6

 14سيص

 10سيص

داوطجًیبن دکتشی

8

 21سيص

 10سيص

داوطجًیبن کبسضىبسی اسضذ

6

 14سيص

 10سيص

داوطجًیبن کبسضىبسی

3

 14سيص

 10سيص

سایر واحد های دانشگاه آزاد اسالمی
تعداد

اعضا

مدت امانت(حداکثر)

کتاب(حداکثر)

.4

.5
.6
.7

اسبتیذ

3

 7سيص

داوطجًیبن دکتشی

2

 7سيص

داوطجًیبن کبسضىبسی اسضذ

1

 3سيص

دس صًست مفقًد ضذن کبست عضًیت صذيس المثىی پس اص اعالم کتجی عضً ي گزضت مذت صمبن
 3سيص ي پشداخت َضیىٍ مشثًطٍ خًاَذ ثًد .صذيس کبست المثىی صشفب یکجبس ثًدٌ ي مجذدا ثٍ َیچ
عىًان کبست جذیذی صبدس ومی ضًد.
کلیٍ مجالت – پبیبن وبمٍ َب ي سيصوبمٍ َب ثب اسائٍ کبست داوطجًیی فقط دس سبله مطبلعٍ وطشیبت دس
طجقٍ سًم سبختمبن کتبثخبوٍ مشکضی امبوت دادٌ می ضًد.
استفبدٌ اص کتت مشجع دس ثخص مشجع دس طجقٍ َمکف سبختمبن کتبثخبوٍ مشکضی صشفب ثب اسائٍ کبست
عضًیت ي فقط جُت مطبلعٍ دس َمبن ثخص امکبن پزیش می ثبضذ.
اعضبی َیبت علمی ،داوطجًیبن کبسضىبسی اسضذ ي دکتشی سبیش ياحذ َب ثب اسائٍ کبست ملی ي کبست
عضًیت کتبثخبوٍ ياحذ مشثًطٍ خًد می تًاوىذ طجق مقشسات رکش ضذٌ کتبة دسیبفت ومبیىذ.

 مقررات تمذیذ کتاب
تمذیذ کتبة ثٍ صًست حضًسی یب اص طشیق مشاجعٍ ثٍ پشتبل کتبثخبوٍ
.1
توذیذ کتاب در صورت ًذاشتي تاخیز اهکاى پذیز هی باشذ.
.2
.3

اعضا هی تواًٌذ با وارد کزدى شوارٍ عضویت هٌذرج روی کارت کتابخاًَ و کلوَ عبور(سال تولذ)

وارد حساب کاربزی خود شوًذ و اس وضعیت عضویت خودکتاب ُای بَ اهاًت گزفتَ شذٍ ،تاریخ باسگشت،
هقذار جزیوَ دیزکزد خود هطلع گزدًذ.
 مقررات اوضباطی کتابخاوه:




جشیمٍ تبخیش دس ثشگطت ثٍ اصای َشسيص 20000سیبل ثشای داوطجًیبن ي  3000سیبل ثشای کبسکىبن ي اسبتیذ می ثبضذ.
دس پبیبن َش ویمسبل تحصیلی اسبمی داوطجًیبوی کٍ کتت امبوت گشفتٍ ضذٌ سا ثبص وگشداوذٌ اوذ ثٍ اداسٌ آمًصش
داوطکذٌ ری سثط اعالم می گشدد تب اص ثجت وبم آوبن خًدداسی ضًد.
دس پبیبن َش ویمسبل تحصیلی اسبمی اسبتیذ حق التذسیس کٍ کتت امبوت گشفتٍ ضذٌ سا ثبص وگشداوذٌ اوذ ثٍ معبيوت
مبلی ياحذ اعالم می گشدد تب اص پشداخت مجلغ حق التذسیس آوُب جلًگیشی ثٍ عمل آیذ.



دس پبیبن َش ویمسبل تحصیلی اسبمی داوطجًیبن مُمبن کٍ کتت امبوت گشفتٍ ضذٌ سا ثبص وگشداوذٌ اوذ ثٍ معبيوت
آمًصضی ياحذ اعالم می گشدد تب اص اوجبم امًس آمًصضی آوُب ثٍ ياحذ داوطگبَی مجذا جلًگیشی ثٍ عمل آیذ.



دس صًست مفقًد یب مخذيش ضذن کتبة تًسط اعضبء ثٍ  2طشیق ریل سفتبس خًاَذ ضذ:
 -1خشیذ ي اسائٍ عیه کتبة
 -2دس صًست وبیبة ثًدن کپی ي صحبفی ي پشداخت جشیمٍ وقذی.



جشیمٍ صذيس کبست المثىی مجلغ 30000سیبل می ثبضذ.

 کلیٍ اعضب ملضم ثٍ سعبیت قًاویه ي مقشسات کتبثخبوٍ ي سعبیت ضئًوبت اسالمی ي اخالقی دس سبله مطبلعٍ می ثبضىذ.
اعضب دس صًست استفبدٌ اص سبله مطبلعٍ ملضم ثٍ حفظ امًال ي اثبثیٍ مًجًد ثًدٌ ي دس صًست ایجبد خسبست مسئًل
ججشان خسبست ياسدٌ می ثبضىذ.

