
 كتابخـانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري دانشگاه علوم پزشكي گيالندر  آئين نامه ي عضويت

 

كنندگان است. هدف از تدوين آن حفظ حقوق و اجراي ها درخصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدمات به مراجعهاي از ضوابط و دستورالعملنامه كتابخانه، مجموعهآئين 

 باشد.همه اعضاء )هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان( ميمقررات كتابخانه براي 

ات برداري از امكانالمقدور امكان بهرهگيرد، تا حتيكتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي به همه اعضاء و مراجعين دانشگاه را در برمي عضويتنامه حاضر نحوه و آئين

 يد.و منابع اطالعاتي كتابخانه براي كليه اعضاء فراهم آ

 عضويت شرايط و مدارك, كتابخانه از استفاده به مجاز افراد :1ماده  

 افراد مجاز به عضويت:      

  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن  .1

 دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن  .2

 اعضاء هيأت علمي )رسمي، پيماني و قراردادي حق التدريس( دانشگاه علوم پزشكي گيالن  .3

 پيماني( دانشگاه -كارمندان )رسمي .4

 كارمندان )طرحي(  .5

 يت:عضو هاي روش      

   عضويت به روش غيرحضوزي) آنالين(  .1

 عضويت به روش حضوري  .2

 مدارك الزم عضويت به روش حضوري      

 تحصيل محل دانشكده كتابخانه به نام ثبت  با در دست داشتن عكس اسكن شده به همراه كارت دانشجويي جهت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن--- 

 .نمايند مراجعه خود

 حصيلت به اشتغال بر مبني آموزش نام ازبا در دست داشتن عكس اسكن شده خود به همراه ارائه گواهي ثبت دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن---

 .واحد( به كتابخانه دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايند 12و  ر دانشگاه علوم پزشكي گيالن براي مدتي معين )حداقل يك ترمد

  

ند. اينم مراجعه خود محل كتابخانه به دانشگاه از علمي هيأت شناسايي كارت ارائه با همراه شده اسكن عكس داشتن دست در با اعضاء هيأت علمي دانشگاه--- 

   كارت عضويت مي بايست از محل فعاليت خود نامه اي مبني بر قرارداد تدريس به مدت معين ارائه نمايند(.حق التدريس جهت دريافت -)اعضاي هيات علمي قراردادي

 تابخانه دانشكده يا بيمارستان محل خدمتك يا دانشگاه  مركزي كتابخانه به كارگزيني حكم با در دست داشتن عكس اسكن شده همراه با كارمندان دانشگاه ---

 .خود مراجعه كنند

 تبصره:

 .باشدمي گيالن پزشكي علوم دانشگاه در خدمت يا تحصيل دوران پايان تا عضويت اعتبار مدت 

 مديريت اطالع رساني پزشكي و منابع علمي

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 



 


