مقررات استفاده از اتالر کتابخاهن مرکزی دااگشنه
( اتالر شیخ ابوالحسن خراقنی)
ایي هجوَػِ هقزرات بِ هٌظَر حفظ ٍ حزاست اس اهَال داًشگبُ ٍ ارائِ خذهبت بْتز تبالر شیخ ابَالحسي
خزقبًیٍ ،اقغ در سبختوبى کتببخبًِ هزکشی داًشگبُ صٌؼتی شبّزٍد ،تٌظین شذُ است.

ماده  )1بزنامههای تحت پوشش







سویٌبرّبی ػلوی درٍى داًشگبّی گزٍّْبی آهَسشی
کٌفزاًسّب ٍ کبرگبّْبی ػلوی
جلسبت دفبػیِ داًشجَیبى دکتزی
جشيّبی فبرؽ التحصیلی داًشجَیبى داًشکذُّبی پزدیس هٌْذسی ٍ فٌبٍریّبی ًَیي
جلسبت هشتزک ٍاحذّبی هختلف داًشگبُ بب سبیز سبسهبىّب
جلسبت پزسش ٍ پبسخ هسئَلیي داًشکذُّب بب داًشجَیبى

ماده  )2مقزرات عمومی
 درخَاست رسرٍ تبالر بزای کٌفزاًس ّب ٍ سویٌبرّب هیببیست حذاقل یک هبُ قبل اس هَػذ بزگشاری،
ٍ بزای سبیز هَارد حذاقل دٍ ّفتِ قبل اس هَػذ اس طزیق اتَهبسیَى اداری بِ دفتز ریبست کتببخبًِ
هزکشی اػالم گزدد.









بزای فزاّن ًوَدى هقذهبت اجزای بزًبهِ ،تبالر اس سبػت  8لغبیت  51در رٍسّبی اداری ٍ غیز
تؼطیل در اختیبر تین اجزائی ٍاحذ درخَاست کٌٌذُ است .سهبى اجزای بزًبهِ ٍ استفبدُ اس تبالر
تزجیحب تب پبیبى ٍقت اداری ٍ در هَارد خبص حذاکثز تب سبػت  02است.
در هَاردی کِ سبلي ًیبس بِ تشئیٌبت داشتِ ببشذ ،هَارد ببیذ بب ّوبٌّگی قبلی بِ گًَِای اًجبم شَد
کِ ّیچگًَِ آسیبی بِ دیَارّب ٍ ،سبیز قسوت ّبی سبلي ٍارد ًشَد.
تبالر اجتوبػبت بصَرت کبهال ًظبفت شذُ طی صَرتجلسِای بب اهضب هسئَل تبالر ٍ ًوبیٌذُ ٍاحذ
درخَاست کٌٌذُ ،تحَیل آى ٍاحذ هیشَد ٍ آى ٍاحذ هیببیست پس اس اجزای بزًبهِ ،تبالر را
هشببِ شزایط اٍلیِ تحَیل ًوبیٌذ در غیز ایٌصَرت ایي هَضَع در ّوکبریّبی بؼذی هذ ًظز قزار
خَاّذ گزفت .بذیْی است جبزاى ّز گًَِ خسبرت ٍاردُ بِ تبالر بز ػْذُ ًوبیٌذُ ٍاحذ تحَیل
گیزًذُ است .داًشجَیبى ًویتَاًٌذ بِ ػٌَاى ًوبیٌذُ هؼزفی شًَذ.
سبلي دارای ظزفیت ثببت ً 512فز است ٍ اهکبى اضبفِ شذى صٌذلی هقذٍر ًیست .شبیستِ است
ایي هَضَعٌّ ،گبم بزًبهِ ریشی هذػَیي هذ ًظز قزار گیزد.
اهَال هَجَد در تبالر ( هصزفی ٍ غیز هصزفی) کِ تحَیل هسئَل تبالر است ،بِ ّیچ ػٌَاى بِ
اهبًت دادُ ًویشَد ٍ ٍاحذ ّبی در خَاست کٌٌذُ هیببیست در حذ اهکبًبت هَجَد در تبالر،
بزًبهِّبی خَد را تٌظین کٌٌذ.

ماده  :3پذیزایی:
 پذیزایی در جلسبت داًشجَیی ،سویٌبر ّب ٍ کٌفزاًسّب صزفب در سبلي جٌبی ایي تبالر هقذٍر است.
شبیستِ است کِ ایي هَضَع در سهبى بٌذی جلسبت در ًظز گزفتِ شَد.

ماده  :4الزامات جشن های فارغ التحصیلی:







حضَر توبم ٍقت ًوبیٌذُ داًشکذُ در طَل اجزای جشي ( هسئَل فزٌّگی داًشکذُ یب یکی اس
پزسٌل بِ صالح دیذ ریبست هحتزم آى داًشکذُ)
تَجیِ ػَاهل اجزایی ًسبت بِ هقزرات سبلي تَسط ًوبیٌذُ ٍاحذ درخَاست کٌٌذُ.
حفظ رػبیت شئًَبت اسالهی ٍ هَارد ػزف داًشگبّی در حیي بزگشاری جشي (در صَرت بزٍس ّز
گًَِ هشکلٍ ،احذ درخَاست کٌٌذُ هسئَل هیببشذ)
هوٌَػیت اکیذ استفبدُ اس ّز گًَِ اسپزی ،هَاد آتش سا ٍ قببل اشتؼبل در داخل ٍ خبرج تبالر
جوغ آٍری بٌزّب ،استٌذّب ،هَارد تشئیٌبتی ،اقالم پذیزایی ٍ سبیز هَارد هزتبط بالفبصلِ پس اس اتوبم
بزًبهِ
حضَر توبم ٍقت یک ًفز اس پزسٌل خذهبتی داًشکذُ تب پبیبى سهبى تحَیل سبلي

