
قوانین و مقررات کتابخانه دبیرستان غیر دولتى مبتکران

عمومی مقررات 1

1-1 رعایت شئونات اسالمی در کتابخانه الزامی است.

.است الزامی کتابخانه محيط در سكوت رعایت 1-2

.است ممنوع اکيداً کتابخانه در همراه تلفن از استفاده 1-3

.است ممنوع اکيداً کتابخانه در آشاميدن و خوردن 1-4

.است ممنوع اکيداً سالن در زدن قدم حين در مطالعه 1-5

1-6 جابجایی صندلی هاي سالن مطالعه در محیط کتابخانه ممنوع است.  

مقررات امانت 2

.باشد کتابخانه عضو شخص بایست می کتب امانت برای 2-1

2-2 عضویت صرفا براي اساتید، دانش آموزان و کارمندان مدرسه امکان پذیر است.

 .کند مراجعه کتابخانه به شخصا باید تحویل برای کتاب گيرنده 2-3

.بود خواهد پاسخگو اشتباهی هرگونه بروز صورت در و باشد می مسئول کتابخانه قبال در گيرنده شخص فقط 2-4

.نيست امكانپذیر شوند، می بازگردانده تاخير با که کتابهایی تمدید 2-5

.است امكانپذیر کتابخانه مسئول نظر با تمدید نسخه، تعداد کمبود یا و امتحانات قبيل از خاص موارد در 2-6

.نيستند امانت قابل عنوان هيچ به تحقيقاتی های طرح و ها نامه پایان نشریات، مرجع، کتب 2-7

2-8 حداکثر تعداد کتاب براي همه دانش آموزان 3 جلد کتاب می باشد. مدت زمان امانت کتاب 14 روز می باشد 

 .شود نمی داده امانت کتاب روز 1 تاخير روز هر ازای به نقدی جریمه بر عالوه و گردد می دریافت جریمه ریال 555 مبلغ کتاب بازگرداندن در تاخير روز هر برای 2-9

.گردد می  اتخاد مقتضی تصميم کتابخانه مسئول توسط ، نباشد مقدور کتاب تهيه که صورتی در. باشد می کتاب عين تهيه به موظف فرد ، کتاب شدن مفقود صورت در 2-15

3 لغو عضویت

دانش آموزانى که توسط مسئولین کتابخانه اخطار دریافت کنند،در مرحله اول یک ماه امکان استفاده از کتابخانه را ندارند و بعد از اخطار دوم عضویت ایشان 

لغوشده و تا پایان ترم امکان استفاده از کتابخانه را نخواهند داشت .

4  هزینه عضویت

هزینه عضویت در کتابخانه اهداى یک کتاب بوده که قیمت پشت جلد آن حداقل 15000 تومان و چاپ 97 به بعد باشد .




