
 آئين نامه ها و مقررات عضويت كتابخانه

  

 : گروه هاي زير مي توانند به عضويت كتابخانه پزشكي پذيرفته شوند: شرايط عمومي عضويت

 *. اعضاي هيئت علمي دانشگاه

   *. دانشجويان رشته پزشكي عمومي ، دستياري پزشكي و كارشناسي ارشد

   *. كليه كاركنان رسمي،پيماني،قراردادي،طرحي، شركتي ... دانشكده پزشكي

: كاركنان بازنشسته دانشگاه با ارائه كارت شناسايي معتبر) كارت ملي يا شناسنامه( مي توانند از منابع كتابخانه بهره  تبصره

 مند شوند.

 مراحل عضويت 
 http://lib.lums.ac.ir   مراجعه به سايت *

  " ثبت نام برخط در كتابخانه"كليك روي گزينه  *

 "با شرايط و ضوابط موافقم"كليك روي گزينه *

 تكميل فرم اطالعات فردي و پايگاه عضويت *

دانشجويي براي دانشجويان و بارگذاري مدارك)اسكن عكس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روي كارت ملي، كارت  *

 حكم كارگزيني براي كاركنان و هيئت علمي(

 ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري *

به همراه داشتن اصل كارت دانشجويي/اصل حكم كارگزيني در اولين مراجعه خود به كتابخانه ،جهت تاييد نهايي  *

 عضويت و تحويل گرفتن كارت عضويت باركددار

شرايط با توجه به تحت وب بودن نرم افزار فقط در يكي از كتابخانه هاي دانشگاه مي تواند عضو : هر شخص واجد تبصره

 شود و با همان عضويت از خدمات كليه كتابخانه هاي دانشگاه مي تواند بهره مند شود.

 مدت عضويت
 مدت عضويت دانشجويان تا پايان مدت اعتبار كارت دانشجويي آنها مي باشد. *

 اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است. عضويت*     

 شرايط و نحوه امانت منابع كتابخانه : 
      .باشد مي كتابخانه اعضاي مختص  امانت منابع از كتابخانه هاي دانشگاه *

 اعضا فقط با كارت عضويت باركددار مي توانند منابع را امانت بگيرند. *

http://lib.lums.ac.ir/Default.aspx


كتابخانه مي تواند يك نسخه از منابعي كه متقاضي بيشتري دارند در مخزن نگهداري كند كه منحصرا در كتابخانه مورد  *

 ي باشد.استفاده قرار بگيرد. تشخيص اين مورد بر اساس گزارش ميز امانت و تاييد مسئول كتابخانه م

 .(باشد مي روزه 14 دوره يك تمديد مدت.)كنند تمديد حضوري يا تلفني صورت به را خود منابع توانند مي اعضا  *

 تعداد مدارك و مدت زمان امانت اعضا از كتابخانه هاي دانشگاه بصورت جدول ذيل مي باشد: *

 مدت امانت حداكثر تعداد مدرك اعضا
 روز 14 3 دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسيكليه كاركنان و 

 روز 14 5 كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي

 روز 21 7 دانشجويان دوره تخصص و اعضاي هيئت علمي

 روز  7 2 دانشجويان دانشگاه غير

  
 : هر عضو از هر مدرك فقط يك عنوان مي تواند امانت بگيرد. )دو نسخه از يك عنوان امانت داده نمي شود.(1تبصره

 نيز يگرد دوره يك تا توانند مي  : كليه اعضا در صورت رزرو نبودن منابع به امانت برده شده و نداشتن متقاضي2تبصره

 .كنند تمديد را آنها

 تعداد منابع امانتي بر حسب شرايط و با تشخيص كتابدار امانت قابل تغيير است.: مدت زمان امانت و 3تبصره

 : امانت به دانشجويان دانشكده هاي ديگر دانشگاه با توجه به شرايط و با تشخيص كتابدار امانت امكان پذير است.4تبصره

نابع از كتابخانه نمايد براي اولين بار : هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن م5تبصره

اخطار كتبي و در صورت تكراراز كليه خدمات كتابخانه هاي دانشگاه محروم مي شود.دانشجويان نيز به عنوان متخلف به 

 كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهند شد.

 ص كتابدار امكان پذير است.تشخي و شرايط به توجه با غير، دانشگاه دانشجويان به منابع امانت: 6تبصره    


