
 

 رسانی و کتابخانه مرکزی  نامه استفاده از منابع و خدمات مرکز اطالعآیین

 

 مقدمه

مندي  قانون به منظور تحقق اهداف دانشگاه، جهت مشهد فردوسي دانشگاه مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز

 زیر شرح به اجرا جهت را نامه آیين موجود، این منابع از بهينه استفاده و هاكتابخانه خدمات سازي ارائهو یکپارچه 

 :تاس نموده تنظيم

 کنندگاناستفاده: 1ماده 

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

   ؛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

 دولتي و غيردولتيهاي محققان سازمان و متخصصان شامل مشهد فردوسي دانشگاه از خارج مراجعان :چهارم گروه

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

 شرایط عضویت: 1-1

 .شوندمي تلقي كتابخانه عضو خودكار صورت به دانشگاه به ورود هنگام در سوم و دوم اول، هايگروهالف. 

عضویت  حق پرداخت و عضویت فرم تکميل قرارداد، تنظيم براساس حقوقي و حقيقي اعضاي چهارم: ب. گروه

 .شود(مي عضویت ابتداي هر سال تحصيلي تعيينمصوب )ميزان حق 

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

 الزم است فرم تعهد و ضمانت نامه مربوطه را تکميل نمایند.

از منابع اطالعاتي و جبران اعضاي حق التدریس و كاركنان غيررسمي دانشگاه جهت استفاده : 2تبصره 

رئيس واحد، معاونت آموزشي تایيد شده توسط مرجع مربوطه )ي هنامهاي احتمالي الزم است فرم ضمانتخسارت

  ( در دانشگاه را به كتابخانه تحویل دهند.  دانشکده



 

 عضویت مدت: 1-2

 ن بازنشستهاستادا براي و دانشگاه در رسمي خدمت به اشتغال زمان تا شاغل علمي هيات اعضاي الف. :اول گروه

 .است تمدید قابل بازنشستگي تاریخ از بعد سال 5 مدت تا

 .تحصيلي نيمسال هر پایان تا التدریس حق علمي هيات اعضاي ب.

 .تحصيلي دوره پایان : تادوم گروه

 عضویتقراداد. مدت  پایان تا قراردادي و پيماني و كاركنان رسمي خدمت پایان تا رسمي : كاركنانسوم گروه

 .است تمدید قابل بازنشستگي تاریخ از بعد سال 5 تا بازنشسته كاركنان

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

دستورالعمل مربوط به بخش : جزئيات مربوط به نحوه استفاده اعضا از منابع و خدمات مختلف كتابخانه در نکته

 ذكر شده است. امانت

 : منابع2ماده 

دانشکده الهيات، هاي مجموعه منابع اطالعاتي موجود در دانشگاه فردوسي شامل منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه

 باشد.مي روان شناسي و علوم تربيتي و مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزيدانشکده ادبيات، دانشکده 

 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

 منابع اطالعاتی غیرقابل امانتب.  

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

 كمياب و نفيس خطي،هاي كتاب -2

 پژوهشيهاي ها و طرحنامهپایان -3

 هانشریات ادواري و روزنامه -4

  شنيداري -دیداري مواد -5

پرداخت هزینه  وبا رعایت مقررات  2تهيه كپي یا نسخه تکراري از منابع مورد اشاره در بند ب ماده : 1تبصره 

 بالمانع است.



 

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

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

 :باشدمي زیر شرح به جریمه این مبالغ خواهد شد.

 .  كتاب نسخه هر براي ریال براي هر روز تاخير  2000 مبلغ جریمه علمي(: )هيات اول گروه الف.

 كتاب. نسخه هر روز تاخير براي هر براي ریال 1000 جریمه )كاركنان(: مبلغ سوم گروه )دانشجویان( و دوم گروه ب.

 نسخه هر براي ریال 500 جریمه سالن: مبلغ در مطالعه گرفته شده جهت كتاب امانت براي نقدي ج. جریمه

 ساعت تأخير. یكهر  ازاي به كتاب

 كتاب.ریال براي هر روز تاخير براي هر نسخه  5000مبلغ  شده: رزرو هايمبلغ جریمه در مورد كتاب  مورد د. در

  كتاب. نسخه هر تاخير برايهر روز  براي ریال 10000 سازمان(: مبلغ جریمه خارج )مراجعين چهارم گروه ه.

 پذیر است.از خدمات امانت كتاب، پس از پرداخت جریمه تاخير امکانمجدد استفاده  :1تبصره 

 شد. خواهد 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

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

همچنين  و دیركرد جریمه مبلغ است گردد. بدیهي تحویل و تهيه ماه یك مدت ظرف حداكثر آن چاپ آخرین یا

 هر دليل به یا و باشد نایاب منبع كه صورتي در .گرددمي دریافت منبع سازيآماده خدمات بابت ریال 50000 مبلغ

 .باشدمي خسارت جبران به موظف گيرنده امانت باشد نداشته وجود آن تهيه امکان دیگري

 فشرده هايدیسك ادواري،هاي نشریه مرجع، اي، نسخه تك التين،هاي كتاب مورد در خسارت دریافت ميزان -

 .بود خواهد آن قيمت روز برابر 10 تا 5 فارسي منابع براي و برابر 5 تا 3 مشابه، منابع و نوري

 .شودنمي ارائه متقاضي به امانت خدمات شده یاد اقدامات اتمام تا  -

  .باشدنمي تأیيد مورد كتاب، شده تکثير نسخه تهيه طریق از خسارت جبران  -

 تهيه به جریمه احتساب با ساعت 48 تا حداكثر است موظف عضو شده رزرو هايكتاب شدن مفقود مورد در -

 .نماید اقدام مزبور كتاب

خواهد  استفاده مشابه منابع یا و نظر مورد عنوان نمودن جایگزین و تهيه یا خرید براي دریافتي بالغم: 1  تبصره

 .شد



 

 : خدمات3ماده 

است.  مراجعه كنندگانانواع ه باعم از حضوري و غيرحضوري خدمات انواع هاي دانشگاهي ارائه هدف كتابخانه

غيرحضوري  ومركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي نيز درصدد است انواع خدمات را براي مراجعه كنندگان حضوري 

 فراهم نماید.

 الف. خدمات حضوری

رساني، ، اطالعمرجع، پایان نامهمختلف كتابخانه )امانت، نشریات ادواري، آموزش، هاي خدمات ارائه شده در بخش

 .اهدایي، ميز مشاوره(هاي مجموعه

رساني مركز اطالع توانيد به دستورالعمل مربوط به هر بخش كه بر روي وب سایتمي جهت آگاهي از خدماتنکته: 

 و كتابخانه مركزي قرار داده شده مراجعه نمایيد.

 ب. خدمات غیرحضوری

، ثبت هاي پژوهشيواع منابع اطالعاتي، دریافت مقاالت، سفارش كتاب، سامانه گفتگوي الکترونيکي، جستجوي ان

 آموزشي، ميز مرجع مجازي و موارد دیگر.هاي نام كارگاه

 : تسویه حساب4ماده 

یا  و شوندمي اعزام ماه 3 از بيش مأموریت به یا و بازخرید بازنشسته، منتقل، كه علمي هيأت اعضاي اول: گروه

 .حساب كنند تسویه مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز با باید ،شود داده خاتمه آنها خدمت به دليلي هر به

یا  و انصراف انتقال، نظير تحصيلي وضعيت تغيير هنگام نيز و تحصيلي مقطع هر پایان در دانشجویاندوم:  گروه

 .كنند حساب تسویه مركزي كتابخانه و رساني اطالع مركز با باید آن نظایر

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

 و كتابخانه رساني اطالع مركز با باید شود،مي داده پایان آنها خدمت به دیگري دليل هر به یا و شوندمي بازخرید و

 كنند. حساب تسویه مركزي

 .شد خواهد طرفين انجام توافقنامه براساس دانشگاه از خارج مراجعان تسویه حسابچهارم:  گروه

 :5 ماده

تاریخ ..................... به تایيد شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاریخ ..................به تبصره در  6ماده و  5نامه در  این آیين 

  باشد...................... الزم االجرا ميتایيد هيئت رئيسه دانشگاه رسيده و از تاریخ 

 



 

 

 

 تعالی بسمه

 

 مرکزی کتابخانه و رسانیاطالع مرکز در دانشگاه بازنشسته اعضای عضویت تمدید تعهدنامه

 
 

 افتخار تاریخ ............................... به در كه مشهد فردوسي دانشگاه بازنشسته كارمند / علمي هيئت عضو اینجانب

 نامه آئين برابر مركزي كتابخانه و رسانياطالع مركز در عضویت ادامه به را خود تمایل ام، شده نائل بازنشستگي

 كتابخانه متوجه خسارتي اینجانب عضویت مدت طول در كه صورتي در نمایممي تعهد و داشته اعالم كتابخانه داخلي

 مقررات برابر است مجاز مركزي كتابخانه احتمالي( دیركرد جریمه پرداخت عدم یا و منبع شدن گم از باشد )اعم شده

 حقوق از خسارت مبلغ كسر به نسبت مالي، اداري معاونت با هماهنگي و فناوري و پژوهش معاونت به اعالم طریق از

 .نماید اقدام اینجانب

 .موجود است ضميمه در كارگزیني حکم كپي

 

 متقاضي خانوادگي نام و نام

 امضا

 

 

 

 

                                                                                                               

 

  



 

 تعالی بسمه

 

 مرکزی کتابخانه و رسانی اطالع مرکز در حقیقی اعضای عضویت نامه ضمانت

 
 

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

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

 و پژوهش معاونت به اعالم طریق از برابر مقررات است مجاز مركزي كتابخانه (احتمالي دیركرد جریمه پرداخت

 .نماید اقدام اینجانب حقوق از مبلغ ........... خسارت كسر به نسبت مالي، اداري معاونت با هماهنگي و فناوري

 .باشدمي موجود ضميمه كارگزیني در حکم كپي

 

 متقاضي خانوادگي نام و نام

 امضا
 


