
 های مرکزی و اقماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقررات بخش امانت کتابخانه

گشٍُ  6ثبشٌذ ثش اسبس جذٍل ریل دس  اعضبیی کِ هجبص ثِ اهبًت هٌبثع اص کتبثخبًِ داًشگبُ علَم پضشکی ثَشْش هی.1

 .ثبشذ تٌظین شذُ است کِ ّش اهبًت گیشًذُ هَظف ثِ سعبیت آى هی

 دفعات تمذیذ امانت مذت تعذاد کتاب امانتی گیرنذهگروه امانت  ردیف

 2 30 10 اعضبی ّیئت علوی 1

 2 14 7 داًشجَیبى تحصیالت تکویلی 2

 2 14 5 3داًشجَیبى دکتشای حشفِ ای ثعذ اص سبل  3

 2 14 5  3ثعذ اص سبل  داًشجَیبى دًذاًپضشکی 4

ٍ داًشجَیبى  داًشجَیبى هقطع کبسشٌبسی 5

 3تب سبل  ٍ دًذاًپضشکی پضشکی

3 14 2 

 2 14 3 کبسهٌذاى سسوی، پیوبًی ٍ قشاسدادی 6

 .سٍص هی ثبشذ 14تعذاد دفعبت توذیذ کتبة دس صَست عذم ٍجَد سصسٍ ثشای کتبة دٍ ثبس ٍ ّش ثبس ثِ هذت  -2

 .شَد سٍص تبخیش ثِ ّیچ عٌَاى توذیذ ًوی 15هٌبثع اهبًتی داسای ثیش اص  -3

دس صَستی کِ هٌبثع ثِ اهبًت گشفتِ شذُ دس هَعذ هقشس ثِ کتبثخبًِ عَدت دادُ ًشَد ٍ توذیذ ّن صَست ًگیشد  -3

 .شَد جشیوِ گشفتِ هیسیبل  600ثِ اصای ّش سٍص تبخیش ثشای ّش ًسخِ کتبة 

اهبًتی یک عٌَاى  سٍص ثشای ّش عٌَاى کتبة عالٍُ ثش دسیبفت جشیوِ، اص تعذاد هٌبثع 30دس صَست تبخیش ثیش اص  -4

 .ثِ هذت تعذاد سٍص تبخیش کسش خَاّذ شذ

سسبًی ثِ هٌبثع ثبیذ آخشیي چبح آى هٌجع تْیِ ٍ ثِ کتبثخبًِ دس  دس صَست هفقَد شذى هٌبثع اهبًتی ٍ یب آسیت. -5

 .قجبل آى تحَیل دادُ شَد

ى هٌجع ثش اسبس آخشیي قیوت آى چٌبًچِ هٌجع هفقَد شذُ ٍ یب آسیت دیذُ قبثل تْیِ ًجبشذ ثبیذ هجلغ هعبدل آ -6

 .پشداخت شَد

 .ثبشذ استفبدُ اص کبست دیگشاى ثشای اهبًت کتبة ثذٍى حضَس شخص صبحت کبست اهکبًپزیش ًوی -7

 .ثبشذ پزیش ًوی اهبًت ّوضهبى دٍ ًسخِ اص یک عٌَاى کتبة ثشای فشد اهبًت گیشًذُ اهکبى -8

تب تسَیِ کبهل ثذّی اهکبى اهبًت کتبة ثشای فشد ٍجَد دس صَست هسذٍد شذى کبست عضَیت ثِ علت ثذّی  -9

 .ًذاسد


