مقررات استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
 -1کلیه اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت دتسرا اعضتای ا تلی کااب انته
درکزی دی باشنس.
 -2اعضای هیات علمتی و کارکنتان دانشتگاه بتا ارااته کتارت ر تنلی و دانشتجویان بتا ارااته کتارت
دانشجویی دی تواننس کااب ادان بگیرنس.
 -3اع کار شنبه تا چهارشنبه ،گروههای خسدات فنی (تسویه حساب)  ،فارشات و تادین دتسر
از اع  7:30الی  ، 15ب ش درجع و دیساری – شنیساری از اع  7:30الی  ، 18ب ش ادانت
و گروه اطالعر انی از اع  7:30الی 19
نج شنبهها  :ب ش ادان  ،درجع و اطالعر انی از اع  8الی 13
 -4مراجعین سایر دانشگاهها فقط در ورت همراه داشان کتارت طترغ یتسیر یتا کتارت شنا تایی
دعابر دانشگاهی و یا دعرفی ناده دعابر از دراکز تحقیقاتی دتی تواننتس از ختسدات کااب انته ا تافاده
نماینس.
 -5کااب انه درکزی از ذیرش دانشجویان کارشنا ی و دقاطع ایین تر معذور ا
 -6دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان با ارااه دسر

.

دعابر و دعرفی ناده از

دراجع ذیربط نیز دی تواننس از تسهیالت کااب انه برا اا دقررات ا افاده نماینس.
 -7تمسیس و رزرو کااب ،دالحظه وضعی ادانی هر فرد از طریق اینارن ادکان ذیر ا

 .در تورت

عسم د ار ی به اینارن دی تواننس برای تمسیس کااب با تلفن  82883244تماا بگیرنس.

ضمنا اعضای دحارم دی تواننس برای دریاف اطالعات کادل در زدینه نحوه تمسیس و رزرو الکارونیکتی
و نیز نحوه فعال ازی عضوی در کااب انه درکزی ،به ای کااب انه درکزی  ،ب ش راهنماهاای
آموزشی دراجعه نماینس.
 -8خروج کاابهای درجع  ،نشریه و دواد الحاقی به آنها از ب ش های دربوطه ممنوع ا

ولی ادکان

نس ه برداری از آنها در کااب انه وجود دارد.
 -9النهای دطالعه شبانهروزی فقط برای کلیه اعضای بنس  1آزاد ا

.

 -10خوردن یذا  ،کشیسن یگار  ،ا افاده از تلفن همراه در دحیط کااب انه ممنوع ا
 -11ورود کودکان به کااب انه ممنوع ا
 -12رعای

.

.

کوت در قسم های د الف کااب انه الزامی ا

.

 -13جه ارتباط الکارونیکی با ب ش های د الف کااب انه به آدرا اینارنای زیر دراجعه کنیس.

http://www.modares.ac.ir

 -14نشانی کتابخانه مرکزی  :تهران  ،تقاطع بزرگراه های جالل آل احمس و شتهیس دکاتر چمتران،
نسوق سای 14115-334 :

