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تاریخ عضویت:                                   شماره عضویت:            

                                   

محل تولد:              13        /      /تولد :          م    اینجانب :                                              فرزند:                      

رشته: دانشجوی                                                 شماره شناسنامه / کدملی :                 

 مقطع تحصیلی :                                  به شماره دانشجویی :                                                    شغل:

ریال 500000حق عضویت:   

ویه حساب مجدد با واحد کتابخانه و قطع ز امور فارغ التحصیالن منوط به تسنکته مهم: لطفا توجه فرمایید که دریافت دانشنامه ا

 می باشد. عضویت شما

سایر  چنانچه به کتب و، متعهد می شوم با اطالع از مقررات مندرج در پشت این فرم ،خواهان عضویت درکتابخانه دانشگاه غیرانتفاعی هنر رسام می باشم و

 . ملزم به جبران وجایگزین نمودن همانند  آن می باشمیم ، اموال کتابخانه خسارتی وارد نما

...........محل سکونت  : ................................................................................................................ نشانی  

تلفن همراه : .......................................                                        تلفن منزل : ....................................   

        ..... ............................................. جهت تماس در مواقع ضروری نام یکی از بستگان

  ..............نسبت ایشان با دانشجو : ....................    

.تلفن ثابت: .........................................                                         .......تلفن همراه :...............................  

 

 محل الصاق عکس



 

 مقررات امانت منابع :

 امانت داده نمی شوند  نشریات ،پایان نامه ها وکتابهای مرجع هرگز. 

  گرفتن نمی باشند.پایان نامه ها قابل کپی 

 . امانت گرفتن کتاب منحصرا حق اعضای کتابخانه می باشد 

 توسط یکی از اعضا، تا منبع مذکور تهیه نشود ، آن فرد حق امانت گرفتن منبع دیگری را  در صورت مفقود شدن منابع

 ندارد .

 مدیریت کتابخانه باید تهیه شود. درصورت یافت نشدن همان منبع، مشابه آن طبق نظر 

 

 مدت زمان جهت امانت گرفتن کتاب  وتعداد کتابهایی که می توان امانت گرفت :

  روز به امانت بگیرند و در صورت عدم   14 حد اکثر کتاب ، به مدت 2دانشجویان دوره کارشناسی می توانند هم زمان

 .نداشتن تاخیر حق تمدید کتاب را دارند سایر اعضا و درخواست از سوی

  از کتابخانه دانشگاه خارج کنند.    هفته دوکتاب را  به صورت  امانت  تا  3دانشجویان ارشد  می توانند 

  

 نکات مهم و قابل توجه اعضای محترم کتابخانه :

 .ریمه به کتابخانه پرداخت می کنندبه عنوان ج راریال  0002مبلغ ازای هر روز تاخیر در بازگرداندن کتاب  ، دراعضا .1

عالوه بر پرداخت جریمه عضو به مدت یک ماه ازگرفتن کتاب به  در بازگرداندن کتاب، تاخیر دانشجودوم  در مرحله  .2

 صورت امانت محروم خواهد بود.

 

 

امضاء  نوادگی ونام و نام خا                                                                                                               

......... ...........متقاضی:..  


