
 

 شرایط عضویت

 مجموعه

 اهداف و وظایف

  مقدمه

تأعیظ ؽذُ ٍ  8231داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ در عال 

 5پژضٍّؾژکژذُ،       21داًؾکذُ،  82ایٌک تا دارا تَدى 

رؽژهژِ      851لطة ٍ تژیژؼ اس        81پایگاُ پضٍّؾی ٍ 

تحصیلی در هماطع دکهزی تخصصی ٍ کژارؽژٌژاعژی     

  ُ ّژای  ارؽذ ٍ کارؽٌاعی، یکی اس هعهثزتزیي داًؾژگژا

جوَْری اعالهی ایزاى ٍ لطة علوی ؽوال ٍ ؽوژال  

رعژاًژی ٍ     آیذ. هزکش اطژال     ؽزق کؾَر تِ ؽوار هی

کهاتخاًِ هزکشی در راعهای ارائِ خژذهژاو ٍ رفژع          

 ای دارد.ًیاسّای اطالعاتی ایي جاهعِ جایگاُ ٍیضُ

تا اهژکژاًژاو هژحژذٍد         8251ایي هزکش اس اٍایل عال 

آغاس تِ کار کزد.  در حال حاضز در دٍ عژاخژهژوژاى       

ههزهزتژع در      1011عاخهواى اصلی تا هغاحت تالغ تز 

ّای هطالعِ ٍ   ؽاهل عالي 3طثمِ ٍ عاخهواى ؽوارُ  2

 ًوایذ. ّای رایاًِ ارائِ خذهاو هی عالي

 
 

 

 

در راعهای پیؾثزد اهز آهَسػ ٍ پژضٍّژؼ، ّژذ           

رعاًی ٍ کهاتخاًِ هزکشی، فژزاّژن   عوذُ هزکش اطال 

کٌٌذگاى تِ هژٌژاتژع ٍ      آٍردى اهکاى دعهزعی اعهفادُ

رٍ، ٍظایژ  سیژز      تاؽذ. اس ایي  اطالعاو هَرد ًیاس هی

 تزای ایي هزکش در ًظز گزفهِ ؽذُ اعت  

-  ِ ای ًیاسعٌجی، گزدآٍری ٍ عفارػ هَاد  کهاتخاًژ

 اعن اس هٌاتع چاپی، ٍ الکهزًٍیکی. 

اًجام خذهاو فٌی )فْزعهٌَیغی، عژاسهژاًژذّژی ٍ         -

 عاسی(. ًوایِ
 ای ارائِ خذهاو آهَسؽْای کهاتخاًِ -
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 رساني و كتابخاهن مركزي  مركز اطالع

 ّای آهَسؽیّا ٍ گزٍُارائِ خذهاو تِ داًؾکذُ -

راٌّوایی ٍ آهَسػ هزاجعاى در تاسیاتی ٍ اعهژفژادُ    -

 اس هٌاتع اطالعاتی

-   ِ ّژای  ارائِ خذهاو هؾاٍرُ ٍ راٌّوایی تِ کهاتخژاًژ

 ّاعایز عاسهاى

رعژاًژی در     ّوکاری تا گزٍُ کهاتژذاری ٍ اطژال        -

 ّا ٍ آهَسػ کارٍرساىتزگشاری کالط

 خذهاو اهاًت ٍ تاسگؾت کهاب -

 ارائِ خذهاو هزجع  -

 یاتی   رعاًی ٍ اطال ّای اطال اًهؾار ًؾزیِ تاسُ -

 ّای اطالعاتی الکهزًٍیکی ایجاد پایگاُ -

 ّاتزگشاری ًوایؾگاُ کهاب، ّوایؼ -

 رعاًی جاری ارائِ خذهاو آگاّی -

 
 

رعاًی ٍ کهاتخاًِ هزکشی در حال حاضز هزکش اطال 

 ّشار ًغخِ کهاب فارعی ٍ التیي اعت.  371دارای  

عٌژَاى ٍ     88511هزکشی تالغ تز   هٌاتع هزجع کهاتخاًِ

 اس  هژزجژع    ًغخِ اعت کِ ؽاهل اًَا  هژٌژاتژع      30111

 جولِ  

ُ  الژژوژژعژژار دایژژزُ ّژژا، ّژژا، فژژْژژزعژژت   ًژژاهژژِّژژا، ٍاص

ّا ٍ غژیژزُ در        ًاهِ ّا، ًوایِ ّا، عالٌاهِ ًاهِ  عزگذؽت

 تاؽذ.   ّای هَضَعی گًَاگَى هی سهیٌِ

اعهفادُ اس ایي هٌاتع در هژحژل کژهژاتژخژاًژِ صژَرو             

ؽًَذ. ّوچٌیژي تژخژؼ        گیزد ٍ تِ اهاًت دادُ ًوی هی

 عٌَاى هجلِ جاری  3083دارای   ًؾزیاو ایي کهاتخاًِ

ًگز فارعی ٍ التیي هژی تژاؽژذ. تژیژؼ اس                ٍ گذؽهِ

پضٍّؾی در هژمژاطژع          ًاهِ ٍ طزح عٌَاى پایاى 80111

تحصیلی هخهل  کارؽٌاعی، کارؽژٌژاعژی ارؽژذ ٍ         

 دکهزا در ایي کهاتخاًِ هَجَد اعت.  

کننذه اس خذمات بخش امانـ   جامعه استفاده

  باشذ به شزح سيز مي

   اعضای ّیاو علوی ؽاغل، تاسًؾغژهژِ ٍ     گزٍُ اٍل

 الهذریظ داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ حك

      گزٍُ دٍم  داًؾجَیاى داًؾگاُ فزدٍعی هؾْژذ در

 هماطع تحصیلی هخهل 

        ِ ای ٍ   گزٍُ عَم  کارکٌاى رعوی، پیوژاًژی، تژیژوژ

 لزاردادی ؽاغل ٍ تاسًؾغهِ داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ 

    گزٍُ چْارم  هزاجعاى خارج اس داًؾگاُ فزدٍعژی

      ُ ّژا،  هؾْذ، ؽاهل ههخصصاى ٍ هحمژمژاى داًؾژگژا

ِ   ّا، ارگاىعاسهاى ّژا، هژسعژغژاو ٍ         ّا، کهاتژخژاًژ

ًْادّای دٍلهی ٍ غیزدٍلهی در صژَرو هژَافژمژت       

رعاًی ٍ کهاتخاًِ هزکشی ٍ  تز اعژاط    هزکش اطال 

 لزارداد هصَب.
 

 

 

 

 

ّای اٍل، دٍم ٍ عَم تِ صَرو خَدکار عضژَ    گزٍُ

 ؽًَذ.  کهاتخاًِ هی

گزٍُ چْارم  اعضای حمیمی ٍ حژمژَلژی خژارج اس            

عاسهاى، تز اعاط تٌظین لزارداد، تکویل فزم عضَیت 

ٍ پزداخت حك عضَیت هصَب، عضژَ کژهژاتژخژاًژِ         

 خَاٌّذ ؽذ.
 

 

 

 

 



 

 هاي امان مزاجعه به سزويس   

 های مختلف کتابخانه تلفن بخش  شماره

 
 

   ال ( تزای اعضای ّیاو علوی ؽژاغژل،      گزٍُ اٍل

تا سهاى اؽهغال تِ خذهت رعوژی در داًؾژگژاُ ٍ          

عژال تژعژذ اس           5تزای اعهاداى تاسًؾغهِ، تا هذو   

تاریخ تاسًؾغهگی لاتل توذیژذ اعژت. ب( تژزای            

اعضای ّیاو علوی حك الهذریظ تژا پژایژاى ّژز           

 ًیوغال تحصیلی

 تا پایاى دٍرُ تحصیلی گزٍُ دٍم 

    گزٍُ عَم  تزای کارکٌاى رعوی، تا پایاى خذهژت

ای ٍ لژزاردادی تژا پژایژاى                ٍ تزای کارکٌاى تیوِ

عال تژعژذ اس      5لزارداد. تزای کارکٌاى تاسًؾغهِ، تا  

 تاریخ تاسًؾغهگی لاتل توذیذ اعت.

          گزٍُ چْارم  طثك هفاد تَافمٌاهِ ٍ تژِ تؾژخژیژ

 رعاًی ٍ کهاتخاًِ هزکشی. هزکش اطال 
 

 باشذ: مي مذت و  تعذاد امان  کتاب به شزح سيز 

ضوابظ مزبوط به تأخيز در تحويل منابع امـانـ    

 گزفته شذه:

در صَرتی کِ هٌاتع تِ اهاًت گزفهِ ؽذُ در هژَعژذ       
همزر تِ کهاتخاًِ تزگزداًذُ ًؾَد، هؾوژَل جژزیژوژِ       

 ؽَد. ًمذی تزاتز ٍجِ هصَب در اتهذای ّز عال هی
در صَرتی کِ کهاب تِ ّز صَرتی هفمَد، ًال  یژا    
غیزلاتل اعهفادُ ؽَد، تایذ عالٍُ تز جژزیژوژِ، عژیژي        
کهاب یا آخزیي چاج آى حذاکثز ظز  هذو یژک    
هاُ تْیِ ٍ تِ کهاتخاًِ تحَیل گزدد ٍ در صَرتی کژِ  
لاتل تْیِ ًثاؽذ جْت جثزاى خغارو تِ تخؼ اهاًژت  

 هزاجعِ ؽَد.
 

 

 

                 ،گزٍُ اٍل  اعضای ّیأو عژلژوژی کژِ هژٌژهژمژل

هژاُ     2تاسًؾغهِ، تاسخزیذ ٍ یا تِ هاهَریت تیؼ اس   

اعشام هی ؽًَذ ٍ یا تِ ّز دلیلی تِ خژذهژت آًژْژا       

رعژاًژی ٍ        ؽَد، تایذ تا هزکش اطال  خاتوِ دادُ هی

 کهاتخاًِ هزکشی تغَیِ حغاب کٌٌذ.

   گزٍُ دٍم  داًؾجَیاى در پایاى ّز همطع تحصیلی

ٍ ًیش ٌّگام تغییز ٍضعیت ًظیز اًهمال، اًصژزا  ٍ    

رعاًی ٍ کهاتژخژاًژِ    یا ًظایز آى تایذ تا هزکش اطال 

 هزکشی تغَیِ حغاب  کٌٌذ.

       ِ ای ٍ   گزٍُ عَم  کارکٌاى رعوی، پیواًی، تژیژوژ

لزاردادی داًؾگاُ کِ تِ عاسهاى دیگزی هژٌژهژمژل     

ؽًَذ ٍ یژا تژِ ّژز         ؽذُ یا تاسًؾغهِ ٍ تاسخزیذ هی

ؽژَد،   دلیل دیگزی تِ خذهت آًْا پایاى دادُ هژی   

رعاًی ٍ کهژاتژخژاًژِ هژزکژشی         تایذ تا هزکش اطال 

 تغَیِ حغاب کٌٌذ.

کلیِ فزآیٌذّای هزتَط تِ تغَیژِ حغژاب تصژَرو        

 ؽَد. الکهزًٍیکی اًجام هی

  ِ حغاب هژزاجژعژاى خژارج اس            گزٍُ چْارم  تغَی

تیي اًجام خژَاّژذ      ها داًؾگاُ تز اعاط تَافمٌاهِ فی

 ؽذ.
 

ّژای  تَاًٌذ تا هزاجعِ هغهوژز تژِ عژزٍیژظ        اعضا هی
 اهاًت اس خذهاو سیز  اعهفادُ ًوایٌذ  

 تزرعی کارو اهاًت کهاب -
 ّای خَد آگاّی اس تاریخ تاسگؾت کهاب -

 ّا آگاّی اس هیشاى جزیوِ ٍ دیزکزد کهاب -

 ّا در صَرتی کِ رسرٍ ًؾذُ تاؽٌذ توذیذ کهاب -

 ّایی کِ در اهاًت ّغهٌذ رسرٍ کهاب -

 ّای رسرٍی آگاّی اس ٍضعیت کهاب -
 تغَیِ حغاب تا کهاتخاًِ -
 
 

 21110512  دفهز ریاعت
  21110521  رعاًی تخؼ اطال 
    21110508 تخؼ اهاًت

 21110581 تخؼ عفارؽاو 
 21110580 تخؼ فٌی 

    21110501 تخؼ هزجع
  21110551 ّا تخؼ پایاى ًاهِ
 21110532 تغَیِ حغاب
 21110535 تخؼ ًؾزیاو
  21110528 تخؼ آهَسػ

 تذکز: 
ّژای تژوژاط کژلژیژِ           اطالعاو تکویلی اس لثیل تلفي

ِ  کژارکژٌژاى، آئژیژژي        ّژژای ّژا ٍ دعژژهژَرالژعژوژل         ًژاهژ

 ّای هخهل  رٍی عایت هزکش اطال  رعاًیتخؼ

 ٍ کژژهژژاتژژخژژاًژژِ هژژزکژژشی  تژژا آدرط ایژژٌژژهژژزًژژهژژی              

(library.um.ac.ir ) .آهذُ اعت 

اس آخزیي خثزّای کهاتخژاًژِ اس      ّوچٌیي تزای اطال  

خثزًاهِ الکهزًٍیکی یا عضَیت در کژاًژال تژلژگژزام        

 کهاتخاًِ تا آدرط سیز اعهفادُ ًواییذ 
http://telegram.me/fum_library  

 

 مدت امانت تعداد امانت نوع عضویت

 روز 521 نسخه 55 هیات علمی شاغل

 روز 22 نسخه 5 هیات علمی بازنشسته

 روز 521 نسخه 52 هیات علمی حق التذریس

 روز 54 نسخه 6 کارشناسی

 روز 22 نسخه 51 کارشناسی ارشذ

 روز 22 نسخه 52 دکترا

 روز 54 نسخه 6 کارکنان شاغل

 روز 54 نسخه 3 کارکنان بازنشسته

 روز 54 نسخه 3 گروه چهارم

 تسویه حساب تسویه حساب

 مذت عضوي 


