
 بسمه تعالی

به مراجعان خارج  در خصوص سرویس دهی 90 /2 /3( صدو سی و نهمین) جلسه شورای هیات رئیسه دانشگاه مورخ  139براساس مصوبه  

موجود کتابخانه ها، مقرر شد تا فراهم  از دانشگاه به اطالع می رساند با توجه به اولویت بهره گیری استادان و دانشجویان دانشگاه از امکانات

حق التدریسی، حق آموختگان دانشگاه هنر اصفهان و استادان  شدن امکانات بیشتر، به غیر از استادان و دانشجویان دانشگاه، منحصرا دانش

طرح امانت بین  مصوب مربوط به استفاده دیگر مراجعین، منوط به استفاده از استفاده از کتابخانه های دانشگاه را داشته باشند و ضوابط

 .باشد کتابخانه ای

 

 :دانش آموختگان دانشگاه هنر اصفهان و استادان حق التدریسشرایط عضویت برای 

میزان ودیعه  16/04/1398جلسه شورای هیات رئیسه دانشگاه مورخ  (و بیست و هشتمین دویست) 228بر اساس مصوبه   -1

تقاضیان ممورد تصویب قرار گرفت.  ده میلیون ریالدریافتی بابت عضویت موقت در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه معادل 

دانشگاه هنر اصفهان و مبلغ به نام  330100004001072606377711IR شبا وجه الضمان مورد نظر را به شماره حساب

بانک ملی شعبه حکیم نظامی به نام تمرکز درآمد   2177260232000 حساب سیصد هزار ریال به عنوان حق عضویت به شماره

بت نام، کپی ، فرم تکمیل شده ث(عدد 2هر کدام )واریز و رسید بانکی و تصویر رسید بانکی  اختصاصی دانشگاه هنر اصفهان

 .کارت ملی را به همراه اسکن عکس پرسنلی را تحویل مسئول ثبت نام در کتابخانه مرکزی نمایند شناسنامه، کپی

  مبلغ ده)ضویت اعضاء فوق به صورت موقت و یک ساله بوده و در صورت انصراف از عضویت، وجه الضمان ع  -2

 .ه تمدید، با نظر موافق کتابخانه قابل تمدید استبرگشت داده می شود و در صورت تمایل ب میلیون ریال(

  جهت استفاده از سالن مرجع و امانت موقت، تحویل کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عضو به مسوول مربوطه  -3

 .الزامی است

  د.نسخه کتاب خواهد بو 5حداکثر تعداد کتب قابل امانت برای اعضا موقت   -4

  اکثر دو هفته از تاریخ امانت می باشد. پس از سرآمد تاریخ مقرر مدرك قابل تمدید مدت امانت برای منابع حد   -5

  د.می باش

  تا) در صورت مفقود شدن یا خسارت آمدن به منابع، عضو ملزم به پرداخت خسارت با نظر کتابخانه خواهد بود  -6

  طه را از وجه الضمان کسر و عضویتو در صورت امتناع، دانشگاه حق دارد وجه مربو( دو برابر قیمت خرید کتاب

 رد.شخص را به حالت تعلیق در آو

  برای هر نسخه کتاب وتومان  300ر جریمه دیرکرد کتاب، همانند اعضاء داخلی دانشگاه به ازای هر روز تاخی  -7

  هر ساعت می باشد و در صورت تکرار می تواند به محرومیتء ابه از تومان 50تحویل موقت مبلغ برای کتابهای 

 .از امانت تا دو برابر مدت دیرکرد تبدیل گردد

  میزان استفاده از تک نگاره ها و پایان نامه ها با هماهنگی مسوول بخش و حداکثر دو نسخه در طول یک روز -8

  برداری از منابع مذکور منوط به ضوابط داخلی کتابخانه خواهدبرای هر عضو می باشد و امکان کپی یا تصویر 

 بود. 

  عایت کلیه قوانین و ضوابط درون دانشگاه برای حضور اعضا موقت در فضای کتابخانه ها و دانشگاه الزامیر -9

 .است و در صورت تخلف امکان لغو عضویت افراد مذکور وجود دارد


