
 

  کتابخانه های دانشگاهنامه استفاده از منابع و خدمات آیین

 

 مقدمه

 یکپارچه سازي ارائه و به منظور تحقق اهداف دانشگاهدر راستاي  مشهد فردوسي دانشگاه مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز

 :تاس نموده تنظيم زیر شرح به اجرا جهت را نامه آیين موجود، این منابع از بهينه استفاده و هاكتابخانه خدمات

 کنندگاناستفاده: 1ماده 

 ؛مشهد فردوسي دانشگاه التدریسحق و بازنشسته شاغل، علمي هيات اعضاي اول: گروه

   ؛و پژوهشگران پسادكتري مختلف تحصيلي مقاطع در مشهد فردوسي دانشگاه دوم: دانشجویان گروه

 ؛مشهد فردوسي دانشگاه بازنشسته و شاغل قراردادي و اي بيمه پيماني، رسمي، كاركنان :سوم گروه

 و متخصصان فردوسي مشهد و سایر دانش آموختگان دانشگاه شامل مشهد فردوسي دانشگاه از خارج مراجعان :چهارم گروه

 .اطالع رساني و كتابخانه مركزي و وجود امکانات الزم، در صورت موافقت مركز پژوهشگران

 شرایط عضویت: 1-1

 .شوندمي تلقي كتابخانه عضو خودكار صورت به دانشگاه به ورود هنگام در 1مندرج در ماده  سوم و دوم اول، هايالف. گروه

عضویت مصوب )ميزان حق  حق پرداخت و، ضمانت نامه )پيوست(  عضویت فرم تکميل قرارداد، تنظيم براساس چهارم: ب. گروه

 .شود(مي عضویت ابتداي هر سال تحصيلي تعيين

احتمالي الزم است فرم هاي اعضاي هيات علمي و كاركنان بازنشسته دانشگاه جهت استمرار عضویت و جبران خسارت: 1تبصره 

 را تکميل نمایند. )پيوست( ضمانت نامه مربوطه

هاي احتمالي الزم از منابع اطالعاتي و جبران خسارتو كاركنان غيررسمي دانشگاه جهت استفاده  ياعضاي حق التدریس: 2تبصره 

  ( در دانشگاه را به كتابخانه تحویل دهند.  رئيس واحد، معاون آموزشي دانشکدهتایيد شده توسط مرجع مربوطه )ي هناماست فرم ضمانت

 عضویت مدت: 1-2

  :اول گروه

 دانشگاه در رسمي خدمت به اشتغال زمان تا شاغل علمي هيات اعضاي الف.

 .است تمدید قابل عضویت آنها سالهر  در صورت ارائه درخواستاستادان بازنشستب:  

 .تحصيلي نيمسال هر پایان تا يالتدریس حق علمي هيات اعضاي .ج

 .تحصيلي دوره پایان : تادوم گروه

 : سوم گروه

 رسمي خدمت پایان تا رسمي كاركنانالف: 



 

 قراداد پایان تا قراردادي و پيماني كاركنان ب:

 .است تمدید قابل عضویت آنها سالهر  در صورت ارائه درخواست بازنشسته كاركنانج: 

 .مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز تشخيص به وقرارداد  مفاد : طبقچهارم گروه

ذكر شده  دستورالعمل مربوط به بخش امانت: جزئيات مربوط به نحوه استفاده اعضا از منابع و خدمات مختلف كتابخانه در 1تبصره

 است.

 : منابع2ماده 

، ادبيات هاي دانشکدههاي شامل منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه مشهد مجموعه منابع اطالعاتي موجود در دانشگاه فردوسي

 .است شناسي و علوم تربيتي و مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي، روان الهيات

 الف. منابع اطالعاتی قابل امانت

 ؛رساني و كتابخانه مركزيمركز اطالعدانشکده هاي فوق الذكر و موجود در مخزن امانت هاي كتاب -1

 ؛اهدایي موجود در دانشگاههاي موجود در مخزن مجموعههاي كتاب -2

 اطالعاتی غیرقابل امانتمنابع ب.  

 ها و... .كتابشناسي ها،نامهواژه ها،مرجع )دانشنامه منابع -1

 كمياب و نفيس چاپ سنگي، خطي،هاي كتاب -2

 پژوهشيهاي و طرح ، رساله هاهانامهپایان -3

 هانشریات ادواري و روزنامه -4

  شنيداري -دیداري مواد -5

 پرداخت هزینه بالمانع است. وبا رعایت مقررات  2تهيه كپي از منابع مورد اشاره در بند ب ماده : 1تبصره 

 شده گرفته امانت منابع تحويل در تاخیر به مربوط ج. ضوابط

و جریمه دیركرد  شده نقدي جریمه مشمول نشود، برگشت داده كتابخانه به مقرر موعد در شده گرفته امانت به منابع كه صورتي در

 خواهد شد.دریافت 

 بر اساس جدول مصوب توسط هيئت امناي دانشگاه مشخص مي شود. جریمه این مبالغ 

 پذیر است.امکاندیركرد  از خدمات امانت كتاب، پس از پرداخت جریمه مجدد استفاده  :1تبصره 

 شد. خواهد ها كتابخانه امور صرف قانوني مراحل طي از پس دیركرد، جریمه از حاصل عواید: 2 تبصره

 ،شده  گرفته امانت منابع د. ضوابط مربوط به خسارت وارده به

 چاپ آخرین منبع یا عين باید شود، استفاده قابل غير صورتي هر به یا و ناقص مفقود، شده گرفته امانت به منبع كه صورتي در -

نيز  منبعمجدد  سازيآمادههزینه همچنين  و دیركرد جریمه مبلغ است گردد. بدیهي تحویل و تهيه ماه یك مدت ظرف حداكثر آن



 

 امانت باشد نداشته وجود آن تهيه امکان دیگري هر دليل به یا و )در بازار موجود نباشد(باشد نایاب منبع كه صورتي در .شودمي دریافت

 .باشدمي خسارت جبران به موظف گيرنده

 مي شود. است، دریافتمصوب هيئت امناي دانشگاه  پيوست كه بر اساس جدول خسارت ميزان 1تبصره 

 .شودنمي ارائه متقاضي به امانت خدمات شده یاد اقدامات اتمام تا  :2تبصره

  .باشدنمي تأیيد مورد كتاب، شده تکثير نسخه تهيه طریق از خسارت جبران :3تبصره

 : خدمات3ماده 

انواع استفاده كنندگان به  را با توجه به دستورالعملهاي مدون حضوري و غيرحضورياعم از خدمات انواع هاي دانشگاهي كتابخانه

 . ارائه مي نمایندو با رعایت احترام به حقوق آنها  1موضوع ماده 

 الف. خدمات حضوری

 اهدایي،هاي مجموعهرساني، ، اطالعمختلف كتابخانه )امانت، نشریات ادواري، مرجع، پایان نامههاي خدمات ارائه شده در بخش

 .(علم سنجي و... آموزش،

 ب. خدمات غیرحضوری

آموزشي، ميز مرجع مجازي هاي ، سفارش كتاب، ثبت نام كارگاهلهگفتگوي الکترونيکي، جستجوي انواع منابع اطالعاتي، دریافت مقا

 ارائه آن به صورت غيرحضوري فراهم شود.امکان مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه به تشخيص رئيس سایر خدماتي كه و 

 : جزئيات مربوط به نحوه ارائه خدمات در دستورالعمل مربوط به هر بخش ذكر شده است.1تبصره 

 : تسویه حساب4ماده 

 اطالع مركز با باید ،شود داده خاتمه آنها خدمت به دليلي هر یا به و بازخرید بازنشسته، منتقل، كه علمي هيأت اعضاي اول: گروه

 .حساب كنند تسویه مركزي كتابخانه و رساني

مهمان انتقال، مانند تحصيلي وضعيت تغيير هنگام نيز و تحصيلي مقطع هر پایان درو پژوهشگران پسادكتري   دانشجویاندوم:  گروه

 .كنند حساب تسویه مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز با باید آن یا نظایر و ، اخراج انصراف شدن، مرخصي، 

 شوندمي بازخرید بازنشسته و یا شده منتقل دیگري سازمان به كه دانشگاه قراردادي و ايبيمه پيماني، رسمي، كاركنانسوم:  گروه

 كنند. حساب تسویه مركزي و كتابخانه رساني اطالع مركز با باید شود،مي داده پایان آنها خدمت به دیگري دليل هر به یا و

 .شد خواهد انجام 1ذكر شده در ماده  توافقنامه براساس این گروه حسابتسویه چهارم:  گروه

 :5ماده 

گذاري امور اطالع رساني و خدمات راهبري و سياست كميسيوندر 1397آذر ماه  19تبصره در تاریخ  10ماده و  5این آیين نامه در  

 باشد. الزم االجرا ميدر كتابخانه هاي دانشگاه و  تصویب شد كتابخانه اي دانشگاه

 

 

 



 

 تعالي بسمه

 

 مرکزی کتابخانه و رساني اطالع مرکز در حقیقي اعضای عضویت نامه ضمانت

 

 

  متعهد آقاي /عضویت خانم با ارتباط در مشهد فردوسي دانشگاه رسمي كارمند / علمي هيئت عضو اینجانب

 جریمه پرداخت عدم یا و منبع شدن گم از اعم) كتابخانه نماید متوجه خسارتي عضویت مدت طول در ایشان كه صورتي در شوم مي

 اداري معاونت با هماهنگي و فناوري و پژوهش معاونت به اعالم طریق از برابر مقررات است مجاز مركزي كتابخانه (احتمالي دیركرد

 .نماید اقدام اینجانب حقوق از اعالم شده توسط كتابخانه مبلغ خسارت كسر به نسبت مالي،

 

 متقاضي خانوادگي نام و نام

 امضا

 


