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خدمت آنها پايان داده مي شود بايد با مركز اطالع رساني وكتابخانه مركزي تسويه حساب 
  كنند .

گروه چهارم: تسويه حساب مراجعان خارج از دانشگاه بر اساس توافقنامه في ما بين انجام 
  خواهد شد.

  پرتال شخصي(دانشجويي/ هيات علمي/ كارمندي)مراجعه به 

و انتخاب گزينه امانت  پرتال شخصي خوده مراجعان گرامي مي توانند با مراجعه مستمر ب
  استفاده نمايند:   از مزاياي آن كه در زير آمدهاز منوي كتابخانه 

 بررسي كارت امانت كتاب )1

 آگاهي از تاريخ بازگشت كتابهاي خود )2

 و پرداخت آن از ميزان جريمه و ديركرد كتابهاآگاهي  )3

 تمديد كتابها در صورتي كه رزرو نشده باشند )4

 آگاهي از وضعيت كتابهاي رزروي )5

بديهي است كتابخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال جريمه و ديركرد كتابها 
 ندارد.

به شخص صاحب كارت "كارت دانشجويي  "امانت كتاب فقط با ارائه 
  .ستامكان پذير ا

 

  تلفن تماس:

38806541 

  

ريال براي هر نسخه  1000ب) گروه دوم (دانشجويان) و گروه سوم (كاركنان) : مبلغ 
  كتاب در هر روز تاخير

ريال براي هر نسخه كتاب به  500ج) جريمه نقدي براي امانت  مطالعه در سالن مبلغ 
  ازاي يك ساعت تاخير

  ريال 5000براي هر نسخه در هر روز تاخير  ، د) در مورد كتابهاي رزرو شده

ريال براي هر نسخه كتاب در  10000ه) گروه چهارم( مراجعين خارج از سازمان): مبلغ 
  هر روز تاخير 

  منوط به پرداخت  جريمه تاخير مي باشد . ،يادآوري مي شود امانت منابع جديد

ستفاده شود، بايد عين كتاب در صورتي كه كتاب به هر صورتي مفقود، ناقص يا غير قابل ا
يا آخرين چاپ آن حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و به كتابخانه تحويل گردد و در 

  صورتي كه قابل تهيه نباشد جهت جبران خسارت به بخش امانت مراجعه شود .

  تسويه حساب

 3، بازخريد و يا به ماموريت بيش از ه اول: اعضاي هيات علمي كه منتقل، بازنشستهگرو
بايد با مركز اطالع به خدمت آنها خاتمه داده مي شود،  ماه اعزام مي شوند و يا به هر دليلي

  رساني و كتابخانه مركزي تسويه حساب كنند .

نظير انتقال،  ،گروه دوم: دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي و نيز هنگام تغيير وضعيت
 كتابخانه مركزي تسويه حساب كنند انصراف و يا نظاير آن بايد با مركز اطالع رساني و

  .كه البته بصورت كامال خودكار و از طريق پرتال دانشجويي انجام مي شود

گروه سوم: كاركنان رسمي، پيماني، بيمه اي و قراردادي دانشگاه كه به سازمان ديگري 
ن منتقل شده يا بازنشسته و بازخريد مي شوند و يا به هر دليل ديگري به خدمت آنها پايا

بايد با مركز اطالع رساني وكتابخانه مركزي تسويه حساب كنند . ، داده مي شود  



 

  نشان دهنده ي ي است.  DSRتاريخ، نشان دهنده  موضوع    Dمثال رده ي

 

  مقدمه

است كه به منظور در كتابخانه  قابل ارائهخدمات پراستفاده ترين يكي از  ،مانت كتابا
تحويل انواع منابع مجاز كتابخانه به متقاضي و دريافت آن پس از مدت مقرر به شيوه هاي 

  ون در كتابخانه ها انجام مي گيرد.گوناگ

دوسي مشهد با بخش امانت كتاب مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فر
هزار نسخه كتاب التين و   85 هزار نسخه كتاب فارسي و بيش از  180موجودي بيش از 

مخزن كتاب به صورت قفسه باز مي باشد  خدمات ارائه مي كند.هزار عضو، 30به بيش از 
نحوه تنظيم و استقرار كتابها در نه به منابع دسترسي داشته باشند. او مراجعان مي توانند آزاد

رده يا  21در آن دانش بشري به سه ها بر اساس نظام رده بندي كنگره مي باشد  كه قف
براي ترتيب  يك يا چند حرف انگليسي )تقسيم شده است و  Zتا  Aموضوع اصلي(از 

 .استبهره برده رعيو رده هاي ف موضوعات كلي درنظر گرفته و از اعداد براي توسعه آن
 2121DSRبعنوان مثال شماره رده بندي :

D   تاريخ 
DSR   تاريخ ايران
DSR 2121 تاريخ مشهد 

  

  وظايف و خدمات قابل ارائه :

 شت كتابامانت و بازگ )1

 گشتي در قفسه هاچيدن و مرتب نمودن كتابهاي بر )2

 عضويت و تسويه حساب )3

 اصالح اطالعات اعضا )4

 نياز سنجي و اعالم منابع مورد نياز اعضا جهت تهيه )5

 آموزش مراجعان  )6

 راهنمايي مراجعان در جستجوي منابع و بازيابي كتاب )7

 تهيه گزارشهاي آماري )8

 وجين  )9

 شلف خواني ) 10

  

  : جامعه استفاده كننده از خدمات بخش امانت به شرح زير مي باشد

  گروه اول : اعضاي هيات علمي شاغل و بازنشسته و حق التدريسي دانشگاه فردوسي مشهد

  طع تحصيلي مختلفگروه دوم : دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در مقا

گروه سوم: كاركنان رسمي ، پيماني ، بيمه اي و قراردادي شاغل و باز نشسته دانشگاه 
  فردوسي مشهد 

شامل متخصصان و محققان ، عان خارج از دانشگاه فردوسي مشهدگروه چهارم: مراج
در ، موسسات و نهادهاي دولتي و غير دولتي دانشگاهها، سازمانها، ارگانها، كتابخانه ها

  صورت موافقت مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي و بر اساس قرارداد مصوب.

  شرايط عضويت 

  گروههاي اول، دوم و سوم به صورت خودكار عضو كتابخانه هستند.

گروه چهارم: اعضاي حقيقي و حقوقي بر اساس تنظيم قرارداد، تكميل فرم عضويت و 
  ند شد.پرداخت حق عضويت مصوب، عضو كتابخانه خواه

  اعتبار عضويت 

  گروه اول : 

تا زمان اشتغال به خدمت رسمي در دانشگاه و براي  ،الف) براي اعضاي هيات علمي شاغل
  سال بعد از تاريخ بازنشستگي قابل تمديد است . 5تا مدت  ،استادان بازنشسته

  ب) براي اعضاي هيات علمي حق التدريسي تا پايان هر نيمسال تحصيلي

 

 

  گروه دوم: تا پايان دوره تحصيلي

ه اي و قراردادي تا تا پايان خدمت و براي كاركنان بيم ،گروه سوم : براي كاركنان رسمي
سال بعد از تاريخ بازنشستگي قابل تمديد است  5تا  ،براي كاركنان بازنشستهپايان قرارداد 

.  

  گروه چهارم : طبق مفاد توافقنامه و به تشخيص مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي.

  : امانت كتاب به شرح زير مي باشد مدت و تعداد

  مدت امانت  تعداد امانت  نوع عضويت
  روز 120  نسخه 15  هيات علمي شاغل

  روز 28  نسخه 5  هيات علمي بازنشسته
  روز 120  نسخه 12  هيات علمي حق التدريس

  روز 14  نسخه 6  كارشناسي
  روز 28  نسخه 10  كارشناسي ارشد

  روز 28  نسخه 12  دكترا
  روز 14  نسخه 6  شاغلكاركنان 

  روز 14  نسخه 3  كاركنان بازنشسته
  روز 14  نسخه 3  گروه چهارم

  

  ضوابط مربوط به تاخير در تحويل منابع امانت گرفته شده:

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگردانده نشود، 
  مشمول جريمه نقدي به شرح زير مي باشد:

ريال براي هر نسخه كتاب در هر روز تاخير 2000اول (هيات علمي) : مبلغ  الف) گروه  


