معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 عضویت و نحوه استفاده از منابع بخش امانت کتابخانه مرکزی
مراجعین کتابخانه مرکزی را به سه گروه کلی زیر می توان تقسیم کرد :

 گروه اول :
الف) دانشجویان ،کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ب) اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (طبق مقررات)
سیییسییتم بخا امانا کتابخانه برای این دسییته از از ییا باز اسییا یعنی خود ز ییو می تواند بعد از جسییتجوی کتاه و یااتن کییماره بازیابی کتاه به
مخزن اصییلی مراجعه نموده و کتاه خویا را بیابد الزم به ذکر ا ست کتاب تنها به خود فرد امانت داده می شود و امانت به غیر امکان پذیر نی ست .در
ییمن ج ا کییناسییاییب ز ییو باید کارا دانکییجویی و یا کارا ارسیینلی و یا کارا کییناسییایی معتبر کارا ملیا را به نهام امانا کتاه به مراه
داکته باکد
این ااراد می توانند در صییورا نیازب مدارم مورد نیاز را به بخا امانا تیوید داده و ارم تبا نام را تیمید کرده و کییماره ز ییویا و کلمه زبور
دریااا دارند

 گروه دوم :
اعضای طرح غدیر
ییییدیر  -در کیییییییرایر کنونی اراسییییه سیییییییرویو رر
ااراد ز یییییییو رر
می توانند از سرویو مرالعه در مید ب ره بهیرند

ییییدیر توسیییییییر ا و کیییییییهییییاه زلوم و انییییاوری ار زییییاا ایران-

 گروه سوم :
افراد غیرعضوی که براساس مقررات کتابخانه مجاز به استفاده از منابع در محل می باشند.
این ااراد تن ا می توانند از خدماا مرالعه در مید استفاده نمایند این ااراد باید بعد از انجام جستجو و انتخاه آیین درخواسا سند از موجود و یا
امانا بودن کتاه و نیز مید نه داری آن ار ع یابند
در صورا موجود بودن کتاه و بررسی مید نه داری کتاه که باید مخزن اصلی کتابخانه مرکزیا باکد تا در ازای اراسه کارا دانکجویی معتبرب
کتاه ج ا مرالعه در میدب در سیستم تبا و به ایکان تیوید داده کود
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معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 عضویت و نحوه استفاده از منابع بخش امانت کتابخانه مرکزی
در جدول زیر مدارک مورد نیاز برای عضویت ،تعداد کتابهای امانت داده شده و مدت امانت آنها ذکر می شود.

نوع عضویت

مدارک الزم جهت عضویت
به صورت پیش فرض اطالعات کلیه دانشجویان

ارشد

 5کتاب

دکتری

 8کتاب

 28روز

به صورت پیش فرض اطالعات وارد سیستم شده است.

-

 10کتاب

 30روز

حکم و یا کارت شناسایی دانشگاه

-

 5کتاب

 15روز

فتوکپی کارت دانشجویی

ارشد

 5کتاب

 21روز

دانشجویان
دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویانی که نامشان در سیستم نیست به هنگام
اعالم درخواست حضوری ثبت نام انجام می گیرد.

دانشگاه تربیت مدرس
کارمندان
دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویان

تکمیل برگه درخواست عضویت

دانشگاه تهران

معرفی نامه از کتابخانه که در آن قید شود «تسویه

(طبق مقررات)

حساب دانشجو منوط به تسویه از کتابخانه مرکزی
دانشگاه تربیت مدرس است»

هیأت علمی
دانشگاه تهران
(طبق مقررات)

مدت زمان آن

 21روز

جدیدالورود در سیستم وارد می شود اما برای

هیأت علمی

مقطع

تعداد کتاب امانتی و

فتوکپی کارت شناسایی هیأت علمی دانشگاه
تکمیل برگه درخواست عضویت

دکتری

-

 8کتاب

 5کتاب

 28روز

 21روز

دانکجویان و یأا زلمی و کارمندان دانکهاه تربیا مدرو می توانند
کا منبع از بخا دیداری و کنیداری به مدا  10روز امانا ببرند
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