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آییننامه امانت کتاب
الف) شرايط تعداد و مدت امانت كتاب
 دانشجويان مقطع كارشناسي :هر عضو مجموعاً تا  5جلد كتاب به مدت  15روز ازكتابخانه مركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (درصورت عضويت)
 دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد :هر عضو مجموعاً تا  6جلد كتاب به مدت  15روزاز كتابخانه مركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت)
 دانشجويان مقطع دكتري :هر عضو مجموعاً تا  8جلد كتاب به مدت  30روز از كتابخانهمركزي و از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت )
 اعضاء هیئتعلمي  :ميتوانند حداكثر  8جلد كتاب به مدت  30روز از كتابخانه مركزيو از كتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت) .از مجموع اين كتب ميتوانند
حداكثر  2جلد كتاب به مدت يکترم تحصیلي در امانت خود داشته باشند.
 كاركنان :هر عضو مجموعاً تا  4جلد كتاب به مدت  15روز از كتابخانه مركزي و ازكتابخانههاي دانشكدهاي (در صورت عضويت)
 اعضاء آزاد :مجموعاً تا  3جلد كتاب به مدت  15روز از كتابخانه مركزي و از كتابخانه-هاي دانشكدهاي
تبصره:
الف  -كتب مرجع امانتداده نميشوند.
ب  -تعیین زمان تحويل كتابهاي رزروي به عهده كتابدار كتابخانه است.
ج  -اساتید ميتوانند با هماهنگي مسئول كتابخانه يک يا چند كتاب را براي مدتزمان
معین رزرو كنند تا فقط در محل كتابخانه مورداستفاده قرار گیرد.
د  -دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف عالوه بر شرايط فوقالذكر ،با گذاشتن كارت
دانشجويي خود ،ميتوانند كتاب موردنیاز خود را براي چند ساعت امانت بگیرند.
ه  -در صورت بازگشت كتب رزروي ،فرد رزروكننده  48ساعت فرصت دارد كتاب را به
امانت بگیرد.
و -استفاده از كارت دانشجويي ساير دانشجويان براي امانت كتاب مجاز نیست.
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ب) جريمه ديركرد كتابهاي امانتي:
الف -جريمه تأخیر به ازاي هرروز  4/000ريال است.
ب -در خصوص كتابهاي رزروي با توجه به موردنیاز بودن آنهاجريمه تاخیر تا 10
برابر مبلغ بند الف قابلافزايش است.
ج -درصورت تكرارديركرد ،عضويت عضو براي مدت يک تا  6ماه به حالت تعلیق
درخواهد آمد.
د -كتابخانه از ارائه خدمات قبل از تسويهحساب جريمه ديركرد معذور است.
تبصره :مبلغ جريمه ديركرد كتاب توسط عضو بهحساب شماره  304912227نزد بانک
تجارت شعبه دانشگاه صنعتي شريف به نام دانشگاه واريز و فیش پرداختي به كتابخانه
تحويل ميشود.
ج) گم كردن يا ناقص نمودن كتاب:
درصورتيكه كتاب امانتي ،مفقود يا ناقص شود عالوه بر جريمه تاخیر كتاب ،امانتگیرنده
ميبايست عین كتاب (نسخه جديد و نو) را خريداري و به كتابخانه تحويل دهد .در
صورت ناياب بودن كتاب ،هزينه آن از سوي كارشناس كتابخانه برآورد ميشود و امانت-
گیرنده براي جبران خسارت بايستي بهحساب شماره  304912227نزد بانک تجارت
شعبه دانشگاه صنعتي شريف به نام دانشگاه واريز و قبص پرداختي را به كتابخانه
تحويل دهند .در ضمن تا انجام اقدامات فوق كارت عضويت امانتگیرنده به حالت
تعلیق درخواهد آمد.
د) تسويهحساب :
تأيید برگه احراز (تسويه) براي اعضاء منوط به مفاصا حساب در كتابخانه مركزي است.

مديريت كتابخانه مركزي
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