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  آئین نامه عضویت  ١
 
 

هت ج 288523/92 ی نامه شمارهطو  صویبت 22/12/91مورخ  آیین نامه در جلسه هیات رئیسه دانشگاهاین 
  .اجرا به کتابخانه مرکزي ابالغ شد

  

  آئین نامه عضویت

 ین نامه ئتعاریف آ

منظورازکتابخانه ها تمامی کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعم : کتابخانه هاي دانشگاه  1- 1
  .ازکتابخانه دانشکده ها و مراکز درمانی می باشد

براي  استفاده از  منظور از عضویت ارائه مدارك مور نیاز جهت صدور کارت عضویت: عضویت  2- 1
 .خانه می باشدکتاب

و یا همتراز  نظور از اعضا هیئت علمی ، کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه م: اعضا هیئت علمی  3- 1
 .می باشد هیئت  علمی

منظور از دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،  دانشجویان شاغل به : دانشجویان تحصیالت تکمیلی  4- 1
 . شد تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی می با

منظور از کارکنان ، کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی ، طرح نیروي انسانی و  قراردادي شاغل : کارکنان  5- 1
 . در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد

محققین و پژوهشگرانی هستند که منظور از محققین کلیه :  محققین و پژوهشگران غیر وابسته  6- 1
ی باشند ولی در حال انجام پروژه تحقیقاتی با پزشکی سمنان نم در استخدام دانشگاه علوم 

  . دانشگاه می باشند همکاري 
و دانشجویان نمی  ، پژوهشگر افرادي که جزء پرسنل و هیئت علمی ، حق التدریس: عضو آزاد  7- 1

 .باشند ولی به واسطه عقد  تفاهم نامه با دانشگاه حق استفاده از کتابخانه را دارند
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  آئین نامه عضویت  ٢
 
 

 شرایط عضویت در کتابخانه -1

  اعضاي هيئت علمي دانشگاه  ۱- ۱
) 1فرم شماره (مامی اعضاي هیئت علمی دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت ت ۱-۱- ۱

  .ویک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه مرکزي درآیند

مدرسین مدعو که به صورت حق التدریس در طول ترمهاي تحصیلی به فعایت مشغول   2- 1-  1
لی با ارائه معرفی نامه کتبی از آموزش دانشکده محل تدریس و با ارائه هستند حق عضویت ندارند و

  . کارت ملی از کتابخانه استفاده نمایند

تمامی این افراد میتواند ضمن ارائه معرفی نامه از : محققین وپژوهشگران غیروابسته به دانشگاه : 1تبصره
از خدمات کتابخانه باارائه کارت  ، ن دانشگاهمعاونت تحقیقات وفناوري مبنی بر انجام طرح تحقیقاتی در ای

  . نمایندملی یاشناسنامه استفاده 
اعضاي هیئت علمی پس از فراغت از کار ، می توانند با ارائه معرفی نامه از معاونت :  2تبصره 

   .تحقیقات و فناوري و ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه استفاده نمایند

  )در سطوح مختلف(يان دانشگاه دانشجو      ۱-۲

پس از تکمیل فرم )  هاعم از دستیاران ، تحصیالت تکمیلی و غیر( تمامی دانشجویان دانشگاه   1- 2- 1
  .و ارائه یک قطعه عکس به عضویت کتابخانه مرکزي درآیند)  2فرم شماره ( درخواست عضویت 

صورت دسته جمعی در روز ثبت  عضویت دانشجویان جدیدالورود درهر سال تحصیلی به:  1تبصره 
  .نام اولیه دانشجویان انجام خواهد شد

  .شدعضویت آنها فعال خواهد کارت درمورد دانشجویان مهمان با ارائه کارت دانشجویی موقت :  2تبصره 

  ، قراردادي ، طرح نيروي انساني كارمندان دانشگاه اعم از رسمي ،پيماني   ۱-۳

و ارائه یک قطعه ) 1فرم شماره ( تمامی کارمندان دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت  1- 3- 1
  .عکس می توانند به عضویت کتابخانه مرکزي درآیند
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  آئین نامه عضویت  ٣
 
 

اعضایی که به صورت طرح نیروي انسانی در دانشگاه شاغل می باشند جهت عضویت می توانند با : 1تبصره 
وطه  وکپی حکم کارگزینی به عضویت کتابخانه هاي دانشگاه درآیند و نامه کتبی از واحد مرب ارائه معرفی

  . کارت عضویت دریافت نمایند

بازنشستگان محترم دانشگاه نیز می توانند  با ارائه کارت ملی یا شناسنامه از خدمات به صورت :  2تبصره 
  . محدود استفاده نماید

 عضو آزاد  ۱-۴

نهادهاي دولتی وغیردولتی  دانشگاههاي آزاد  ،انها چنانچه هر یک از شرکت ها ،موسسات ، سازم
تمایل به استفاده ازخدمات کتابخانه )به صورت حقیقی وحقوقی (غیرانتفاعی وسایرمراکز آموزش عالی 

اي هریک ازکتابخانه هاي دانشگاه راداشته باشند می بایست درخواست خودراکتبا به حوزه معاونت 
و عقد تفاهم نامه فی مابین   دارند تا در صورت موافقت آن معاونت تحقیقات وفناوري  دانشگاه ارسال 

  . افراد معرفی شده توسط آن مراکز به عنوان  اعضاي آزاد منظور می گردد

  : اعتبار و مدت عضویت  -2

 .دت اعتبار کارت عضویت کتابخانه براي اعضاي هیئت علمی تا پایان مدت خدمت خواهد بودم 1- 2

تنها (   سال از خدمات کتابخانه 5تا می توانند  اعضا هیئت علمی پس از فراغت کار و باز نشستگان   2- 2
 . استفاده نمایند  )هفته 2کتاب به طور همزمان و حداکثر تا  2امانت 

مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه دانشگاه براي دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آن  3- 2
  .   ها  خواهد بود

  . جهت تمدیداعتبار کارت عضویت دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی است:  تبصره 

) با توجه به مدت  مقرر شده در تفاهم نامه ( تا پایان مدت اعتبار درج شده  اعضا آزادمدت عضویت   4- 2 
  . در روي کارت عضویت آنها خواهد بود 


