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تاریخ عضَیت:                                   شوارُ عضَیت:            

                                   

هحل تَلذ:              31        /      /تَلذ :          ه    ایٌجاًة :                                              فرزًذ:                      

رشتِ: داًشجَی           شوارُ شٌاسٌاهِ / کذهلی :                                                       

 هقطع تحصیلی :                                  تِ شوارُ داًشجَیی :                                                    شغل:

 

چٌاًچِ بِ کتب ٍسایر s هی شَم با اطالع از هقررات هٌذرج در پشت ایي فرم ،خَاّاى عضَیت درکتابخاًِ داًشگاُ غیراًتفاعی ٌّر رسام هی باشن ٍهتعْذ

 . هلسم بِ جبراى ٍجایگسیي ًوَدى ّواًٌذ  آى هی باشناهَال کتابخاًِ خسارتی ٍارد ًواین ، 

 

...........هحل سکًَت  : ................................................................................................................ ًشاًی  

......................تلفي ّوراُ : ................                                        تلفي هٌسل : ....................................   

. 

        ..... ............................................. جْت تواس در هَاقع ضرٍری ًام یکی از تستگاى

  ..............ًسثت ایشاى تا داًشجَ : ....................    

.تلفي ثاتت: .........................................                                         .......تلفي ّوراُ :...............................  

 

 محل الصاق عکس



 

:قررات اهاًت هٌاتع ه  

 اهبًت دادُ ًوی شًَذ  ًشزیبت ،پبیبى ًبهِ ّب ٍکتببْبی هزجع ّزگش. 

 سبعت در ًظز گزفتِ شذُ است ، در  ًشزیبت ٍکتببْبی هزجع فقط قببل کپی کزدى هی ببشٌذ )سهبى السم جْت کپی گزفتي یک

ریبل جزیوِ ببیذ  30000صَرت ًیبس بِ ٍقت بیشتز بب هسئَل هزبَطِ ّوبٌّگ شَد درغیز ایي صَرت بِ اسای ّز ًین سبعت 

 پزداخت شَد (.

  جلذ هی ببشذ. 3تعذادهجبس جْت کپی گزفتي فقط 

 .پبیبى ًبهِ ّب قببل کپی گزفتي ًوی ببشٌذ 

  هٌحصزا حق اعضبی کتببخبًِ هی ببشذ .اهبًت گزفتي کتبة 

 تب هٌبع هذکَر تْیِ ًشَد ، آى فزد حق اهبًت گزفتي هٌبع دیگزی را ًذارد . تَسط یکی اس اعضب  در صَرت هفقَد شذى هٌببع ، 

 .درصَرت یبفت ًشذى ّوبى هٌبع ، هشببِ  آى طبق ًظزهذیزیت کتببخبًِ ببیذ تْیِ شَد 

 

ٍتعذاد کتاتْایی کِ هی تَاى اهاًت گرفت :  هذت زهاى جْت اهاًت گرفتي کتاب  

  رٍس بِ اهبًت بگیزًذ ٍ در صَرت عذم درخَاست اس   31 حذ اکثز کتبة ، بِ هذت 2داًشجَیبى دٍرُ کبرشٌبسی هی تَاًٌذ ّن سهبى

 .سبیز اعضب ًٍذاشتي تبخیز حق توذیذ کتبة را دارًذ سَی

 داًشجَیبى ارشذ  هی تَاًٌذ 3 کتبة را  بِ صَرت  اهبًت  تب دٍّفتِ اس کتببخبًِ داًشگبُ خبرج کٌٌذ.    

 ًکات هْن ٍ قاتل تَجِ اعضای هحترم کتاتخاًِ :

 .زیوِ بِ کتببخبًِ پزداخت هی کٌٌذبِ عٌَاى ج راریبل  2000هبلغ اسای ّز رٍس تبخیز در ببسگزداًذى کتبة  اعضب ، در .1

تبخیز داًشجَدر ببسگزداًذى کتبة ،عالٍُ بز پزداخت جزیوِ عضَ بِ هذت یک هبُ اسگزفتي کتبة بِ صَرت اهبًت دٍم  در هزحلِ  .2

 هحزٍم خَاّذ بَد.

 

 

......... ...........امضاء متقاضی:..                                                                                                                    


