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شرایط استفاده از منابع کتابخاهن

دادکشنه بهداشت

استفاده کنندگان
اعضاء هیات علمی  3جلد هب مدت  3روز
دانشجویان  2جلد هب مدت 51روز
کا کرنان و ساری اعضاء5جلد هب مدت  51روز
تمدید امانت کتاب رد صورتی هک متقاضی دیگری ندا شته باشد طبق مقررات بالمانع است
کتاب فقط هب دارنده کارت عضویت کتابخاهن هب امانت داده می شود

اتخیر رد ربگرداندن کتاب:
چنانچه کتاب هب امانت گرفته توسط افراد عضو رد موعد مقرر هب کتابخاهن عودت داده نشود هب ازای ره روز دری کرد 333ریال جریمه ردیافت خواهد شد
و رد صورت  3بار اتخیر رد بازگشت کتاب ،کارت عضویت باطل خواهد شد

مفقود یا انقص شدن کتاب
چنانچه امانت گیرنده کتابی را مفقود یا آن را انقص (پارگی ،ربیدن صفحات و یا ره قسمت دیگر کتاب) کند باید همان کتاب را خریدا ری
ویا معادل قیمت کتاب را هب بهای روز هب اضاهف زهینه آماده سازی هب کتابخاهن رپداخت نماید
اینجانب...................................متعهد میشوم ضوابط کتابخاهن را رعایت نمایم ورد غیر اینن صورت ربارب مقررات کتابخاهن ربخورد خواهد شد

امضاء

فرآیند عضویت در کتابخانه
در صورت مطالعه آیین نامه کتابخانه و داشتن شرایط الزم جهت عضویت ابتدا باید به میز امانت مراجعه کنید
و فرمها و مدارک الزم (  1قطعه عکس  ) 3*4را تکمیل نموده و چهارشنبه هرر هتتره جهرت تلویرل کرارت
مراجعه کنید.

