معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 مقررات استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه
 کلیه اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس اعضای اصلی کتابخانه مرکزی می باشند. -2اعضااای هیأت علمی و کارکنان دانشااگاه با ارااه کارت لر اانلی و دانشااجویان با ارااه کارت دانشااجویی میتوانند از
خدمات کتابخانه مرکزی ا تفاده نمایند.
 -3اعت کار شنبه تا چهارشنبه ،گروههای خدمات فنی و فارشات از اعت  7:30الی  ،15گروههای تامین مدرک و
واحد تسویه حساب از اعت  7:30تا  ،15بخش مرجع و دیداری -شنیداری از اعن  7:30الی  ،18بخش امانت و گروه
اطالعر انی از اعت  7:30الی 19
لنجشنبهها ،بخش امانت ،مرجع و اطالع ر انی از اعت  8الی 13
ساعت حضور مراجعین سایر دانشگاهها نیز به شرح زیر است :
اعضای هیات علمی  ،دانشجویان کارشنا ی ارشد و دکتری و اعضای طرح غدیر
شش ماه اول ال همه روزه اعت 8 – 21
شش ماه دوم ال همه روزه اعت 8 – 20
لنج شنبه ها 8 – 13
 -4مراجعین سایر دان شگاهها فقط در صورت همراه دا شتن کارت طرح غدیر یا کارت شنا ایی معتبر دان شگاهی و یا
معرفی نامه معتبر از مراکز تحقیقاتی می توانند از خدمات کتابخانه ا تفاده نمایند.
 -5کتابخانه مرکزی از لذیرش دانشجویان کارشنا ی و مقاطع لایین تر معذور ا ت.
 -6دان شجویان کار شنا سی ا ستعدادهای درخ شان و نخبگان با ارااه مدرک معتبر و معرفی نامه از مراجع ذیربط نیز
می توانند از تسهیالت کتابخانه برا اس مقررات ا تفاده نمایند.
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 مقررات استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه
تمدید و رزرو کتاب ،مالحظه و ضعیت امانی هر فرد از طریق اینترنت امکان لذیر ا ت .در صورت عدم د تر ی به
اینترنت می توانند برای تمدید کتاب با تلفن  82883244تماس بگیرند.
ضاامنا اعضااای محترم می توانند برای دریافت اطالعات کام در زمینه نحوه تمدید و رزرو الکترونیکی و نیز نحوه فعال
ازی عضویت در کتابخانه مرکزی ،به ایت کتابخانه مرکزی  ،بخش راهنماهای آموزشی مراجعه نمایند.
 -8خروج کتابهای مرجع  ،ن شریه و مواد الحاقی به آنها از بخش های مربوطه ممنوع ا ت ولی امکان ن سخه برداری از
آنها در کتابخانه وجود دارد.
 -9تصویربرداری از لایان نامه ها با هرگونه و یله الکترونیکی تو ط مراجعین ممنوع می باشد.
 -10النهای مطالعه فقط برای کلیه اعضای بند  1آزاد ا ت.
 -11خوردن غذا  ،کشیدن یگار  ،ا تفاده از تلفن همراه در محیط کتابخانه ممنوع ا ت.
 -12ورود همراه به کتابخانه مرکزی ممنوع ا ت.
 -13رعایت کوت در قسمت های مختلف کتابخانه الزامی ا ت.
 -14جهت اطالعات بیشتر به آدرس دانشگاه تربیت مدرس « لینک کتابخانه» مراجعه کنید.
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