
 )ای امانت بین کتابخانه)مقررات مربوط به طرح امین 

هیتَاًذ  کتبثخبًِ ّر آى، اسبس ثر کِ است داًطگبّی کتبثخبًِ تعذادی ثیي رسوی تَافقی کتبثخبًِ ّب( ثیي اهیي)اهبًت طرح

 ثِ کتبثخبًِ ّب دیگر هجوَعِ از ًیستٌذ، هَجَد هجوَعِ اش در درخَاست ٌّگبم کِ را خَد کبرثراى ًیبز هَرد هذارک

 از خذهبت ایي دریبفت ازای در  کتبثخبًِ .اهبًت اصل هذرک یب تصَیر هذرک تْیِ ٍ در اختیبر هتقبضی قرار دّذصَرت 

 کٌذ. هی پرداخت ثْبهْر قبلت در را ضذُ تعییي پیص از ای ّسیٌِ ّب کتبثخبًِ دیگر

 مذرک درخواست شرایط الف:

  کتبة: درخَاستی هذرک

 دارد ثستگی هذرک دارًذُ کتبثخبًِ هطی خط ثِ پژٍّطی طرحْبی ٍ ّب ًبهِ پبیبى گسارضبت،هقبالت، سفبرش. 

 تحصیالت تکویلی صٌعتی کرهبى داًطگبُ علوی ّیئت اعضبی: کٌٌذگبى استفبدُ

 مذرک درخواست نحوه ب:

 هیتَاًٌذ ،ای کتبثخبًِ فْرستگبى ٍ هعتجر سبیتْبی از خَد ًظر هَرد هذرک جستجَی از پس اهیي، طرح از استفبدُ هتقبضیبى

 . دٌّذ تحَیل هرثَطِ هسئَل ثِ ٍ ًوَدُ تکویل را هذرک سفبرش فرم کتبثخبًِ، ثِ هراجعِ ضوي

 دریبفت از پس ٍ دّذ هی اًجبم را هذرک سفبرش هراحل عبت،اطال صحت از کبهل اطویٌبى ٍ فرم کٌترل از پس طرح هجری

 .ًوبیذ اقذام هذرک دریبفت جْت تب ًوَدُ هطلع را هتقبضی درخَاست، هَرد هذرک

 امین طرح خذمات از استفاده مقررات و ضوابط :ج

 ثِ تحَیل ثِ ًسجت است هلسم هتقبضی ٍ ثبضذ هی رٍز 10 هذت ثِ هتقبضی تَسط هذرک دریبفت تبریخ از اهبًت هذت - 1

 .گردد هی دریبفت هتقبضی از ریبل000/10 رٍزاًِ دیرکرد جریوِ صَرت ایي غیر در. ًوبیذ اقذام کتبة هَقع

 .است هذرک از صفحِ ۰0 هقبلِ یب کتبة از ضذُ درخَاست تصَیر صفحبت تعذاد ثیطتریي ؛درخَاست ّر ثب -2

 دارًذُ، هتقبضی هلسم ثِ پرداخت خسبرت طجق اعالم کتبثخبًِ اصل هذرکدرصَرت هفقَد ضذى ٍ یب خسبرت دیذى  -3

 هذرک هی ثبضذ.

 هَرد در ًْبیی گیرًذُ تصوین ضذُ، تذٍیي هقررات ٍ ضَاثط ثراسبس داًطگبُ هرکسی کتبثخبًِ است رکر ضبیبى 

 .ثبضذ هی اهیي طرح در دریبفتی سفبرضبت

 

 آقبی طبّریجٌبة : اهیي طرح هجری


