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آییننامه امانت کتاب
الف) شرايط امانت كتاب
 دانشجويان مقطع كارشناسي :هر عضو همزمان  5جلد كتاب به مدت  55روز ازكتابخانه مركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (درصورت عضويت)

 -دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد :هر عضو همزمان  6جلد كتاب به مدت  55روز

از كتابخانه مركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت)
 -دانشجويان مقطع دكتري :هر عضو همزمان  8جلد كتاب به مدت  03روز از كتابخانه

مركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت )

 اعضاء هياتعلمي  :اساتيد ميتوانند  8جلد كتاب به مدت  03روز از كتابخانه مركزيو از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت)  .از مجموع اين كتب ميتوانند

حداكثر  2جلد كتاب به مدت يک ترم تحصيلي در امانت خود داشته باشند.

 كاركنان :هر عضو همزمان  4جلد كتاب به مدت  55روز از كتابخانه مركزي و ازكتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت)

 -اعضاء آزاد :اعضاي آزاد همزمان  0جلد كتاب به مدت  55روز از كتابخانه مركزي و

از كتابخانههاي دانشكدهاي
تبصره:
الف  -كتب مرجع ،مجالت و پايان نامه ها امانت داده نمي شوند.
ب  -تعيين زمان تحويل كتابهاي رزروي به عهده كتابدار كتابخانه است.

ج  -اساتيد مي توانند با هماهنگي مسئول كتابخانه يک يا چند كتاب را براي مدت زمان
معين رزرو نمايند تا فقط در محل كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد.
د  -دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف عالوه بر شرايط فوقالذكر ،با گذاشتن كارت
دانشجويي خود ،ميتوانند كتاب مورد نياز خود را براي چند ساعت امانت بگيرند.
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ب) جريمه دير كرد كتابهاي امانتي:
الف -جريمه تاخير بازاي هر روز  2333ريال است.
ب -در خصوص كتابهاي رزروي با توجه به مورد نياز بودن آنها تا  53برابر جريمه قابل
افزايش است.

ج -كتابخانه از ارائه خدمات قبل از تسويه حساب جريمه ديركرد معذور است.
تبصره :مبلغ جريمه ديركرد كتاب توسط عضو به حساب شماره  034252223نزد بانک

تجارت شعبه دانشگاه صنعتي شريف به نام دانشگاه واريز و فيش پرداختي را به

كتابخانه تحويل ميشود.
ج) گم كردن يا ناقص نمودن كتاب:
درصورتي كه كتاب امانتي ،مفقود يا ناقص شود ميبايست عين كتاب را خريداري و به
كتابخانه تحويل دهند .در صورت ناياب بودن كتاب ،قيمت آن از سوي كارشناس

كتابخانه بر آورد ميشود و براي جبران خسارت بايستي به حساب شماره 034252223
نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه صنعتي شريف به نام دانشگاه واريز و قبص پرداختي به

كتابخانه تحويل شود .درضمن تا انجام اقدامات فوق كارت عضويت امانتگيرنده به
حالت تعليق در خواهد آمد.
د) تسويه حساب :
تأييد برگه احراز (تسويه) براي اعضاء منوط به مفاصا حساب در كتابخانه مركزي است.

مديريت كتابخانه مركزي
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