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  معرفی خدمات میز امانت

 :بخش امانت

عودت و  امانت، این بخش مهمترین وظیفه. آید می کتابخانه به شماري هاترین بخشاز فعال یکی بخش امانت 
 .تمدید منابع کتابخانه است

 :در کتابخانه نحوه استفاده از منابع موجود 

  :عضویت - 1

  .هاي دانشگاه خواهند شدعضو کلیه کتابخانه ،عکسقطعه کاربران پس از پرکردن فرم عضویت و ارائه یک 

 :امانت -2
  

از خدمات  توانندمی خودعلمی با ارائه شماره ملیو اعضاي هیئت پرسنل ،دانشجوئی کارت با ارائه دانشجویان
  .کتابخانه استفاده نمایند

  :باشدمیزیر  شرح  به شوندمنابعی که امانت داده می مدت زمان و تعداد

 .هفتهدو کتاب به مدت عنوان  5 :ايارشناسی و دکتراي حرفهکدانشجویان  -
  .سه هفتهکتاب به مدت  عنوان 7 :کارشناسی ارشد و دکترادانشجویان  -
 . مدت دوماهه بعنوان کتاب  10: هیئت علمی اعضاي  -

 .عنوان کتاب به مدت ده روز 3: پرسنل -

  .باید در محیط کتابخانه استفاده شوند و شوندامانت داده نمیها رجع و پایان نامهکتابهاي م،نشریات :نکته*

   :کتب در دست امانتتمدید -3 

، موظفند کتب را در موعد مقرر، عودت و یا منابع در دست امانت خود امانت گیرندگان با توجه به تاریخ برگشت

   . تمدید نمایند

  انجام دهند آنالین حضوري وتمدید کتاب را به دو صورت کاربران میتوانند. 

  .درخواست تمدید نمایند ،کتابخانهبا مراجعه به میز امانت  توانندکتابخانه می ءاعضا :حضوري تمدید )الف
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توانند می "جستجو گر آذرسا" ينهیبا انتخاب گز عه به سایت کتابخانه مرکزياجبران با مررکا: تمدید آنالین) ب

  .نماینددر دست امانت خود را تمدید کتابهاي 

  :مراحل ثبت درخواست تمدید آنالین   -     

                                             ir.ac.semums://https/                                                              :دانشگاه به آدرسبه سایت  ورود -

  

 ri.ac.semums.centlib:www                                            :مرکزي يکتابخانه يصفحهورود به   -      

  :گر آذرساورود به صفحه ي جستجو-        
http://elibrary.semums.ac.ir/faces/home.jspx       
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 از سربرگ نرم افزار کتابخانه "ورود"ي انتخاب گزینه -

 

 جهت ورود به نرم افزار از نام کاربري و رمز عبور به شرح زیر استفاده نمایید:  

 شماره دانشجویی : نام کاربري                                           :دانشجویان   - 1

  شماره ملی:  کلمه عبور                                                                             

  

 ملیشماره  : نام کاربري                  :پرسنلاعضاي هیئت علمی و  -2
  شماره ملی:  کلمه عبور                                                                            

  
  .شودمی حذفصفر عدد ملی شماره درج جهت شود صفرشروع با ملی افراد شماره درصورتیکه:نکته*
  

  



٤ 

  کتابخانه شخصی                   ورود به صفحه شخصی -
  

  
  
  

 انتخاب مشاهده مدارك دردست امانت -

  

  



٥ 

  انتخاب کتابخانه مورد نظر -

  

  .درخواست تمدید خود را به کتابخانه مورد نظر خود ارسال نمایید    با کلیک بر روي دکمه  -

  

  . کاربر از ارسال درخواست خود مطمئن خواهد شد "درخواست تمدید ارسال شد"با مشاهده گزینه ي -
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  .خواهد شد وتمدیدتوسط کتابدار بررسی روزانه  شده تخواسدر موارد، تمدیدبعد از ارسال درخواست 

 در غیر این صورت. خواهد شد براي کاربر ارسال مدارك ددرخواست تمدیائید ت ایمیل ،بعداز تائید کتابدار :نکته*

  .خود به کتابخانه مراجعه نماید عدم تائید درخواستعلل جهت بررسی کاربران باید 

 رزرو کتاب -4

از طریق سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه درخواست رزرو منابع را به صورت  توانندمیاعضا کتابخانه در صورت نیاز

  .نظر خود ارسال نمایند آنالین به کتابخانه مورد

  تسویه حساب با کتابخانه -5 

بدین منظور کاربر، برگهء تسویه . تسویه حساب با کتابخانه هستند  کلیه کاربران در پایان تحصیالت خود ملزم به

، )جریمه دیرکرد کتاب یا( هیچگونه بدهی شامل امانت تحویل داده و در صورت نداشتن میزبه ارخودحساب 

خود را عودت نداده و  نیاگر کاربر، کتاب اما. ودش میامضاء و مهر  کتابدار میز امانت توسط  حساب تسویه برگه

یگزین کردن کتب جابه قبل از تسویه حساب موظف  هاي دانشگاه،نامه کتابخانهاساس، طبق گم کرده باشد

 .باشدخسارت مییا جبران  مفقودي و


