
 

 شرایط عضویت

 مجموعه

 اهداف و وظایف

  مقدمه

تأسیس شده و  8231دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 5پژووششژکژده،  21دانشکده،  82اینک با دارا بودن 

رشژهژ   851قطب و بژیژا ا   81پایگاه پووششی و 

تحصیلی در مقاطع دکهری تخصصی و کژارشژنژاسژی 

شژای ارشد و کارشناسی، یکی ا  معهبرترین دانشژگژاه

جمهوری اسالمی ایران و قطب علمی شمال و شمژال 

رسژانژی و آید. مرکز اطژال شرق کشور ب  شمار می

کهابخان  مرکزی در راسهای ارائ  خژدمژاو و رفژع 

 ای دارد.نیا شای اطالعاتی این جامع  جایگاه ویوه

با امژکژانژاو مژحژدود  8251این مرکز ا  اوایل سال 

آغا  ب  کار کرد.  در حال حاضر در ساخهژمژانژی بژا 

طژبژقژ  ارائژ   2مهرمربژع در   1011مساحت بالغ بر 

 خدماو می نماید.

 

 
 

 

 

در راسهای پیشبرد امر آمو ش و پژووشژا، شژد  

رسانی و کهابخان  مرکزی، فژراشژ  عمده مرکز اطال 

کنندگان ب  مژنژابژع و آوردن امکان دسهرسی اسهفاده

رو، وظایژ   یژر  باشد. ا  این اطالعاو مورد نیا  می

 برای این مرکز در نظر گرفه  شده است: 

ای نیا سنجی، گردآوری و سفارش مواد  کهابخانژ  -

 اع  ا  منابع چاپی، و الکهرونیکی. 

انجام خدماو فنی )فهرسهنویسی، سا مژانژدشژی و  -

 سا ی(. نمای 
 ای ارائ  خدماو آمو شهای کهابخان  -

 

 

 

                                                              
 

  رساني و كتابخاهن آشنايي با   مركز اطالع
 مركزي

 دااگشنه فردوسي مشهد
7931 

 
 

 

 

 

 

 ميدان آزادي   مشهد ـ

 دانشگاه فردوسي مشهدپرديس 

 
 رساني و كتابخاهن مركزي  مركز اطالع

 شای آمو شیشا و گروهارائ  خدماو ب  دانشکده -

راشنمایی و آمو ش مراجعان در با یابی و اسهژفژاده  -

 ا  منابع اطالعاتی

شژای ارائ  خدماو مشاوره و راشنمایی ب  کهابخژانژ  -

 شاسایر سا مان

رسژانژی در شمکاری با گروه کهابژداری و اطژال  -

 شا و آمو ش کارور انبرگزاری کالس

 خدماو امانت و با گشت کهاب -

 ارائ  خدماو مرجع  -

 یابی  رسانی و اطال شای اطال انهشار نشری  تا ه -

 شای اطالعاتی الکهرونیکی ایجاد پایگاه -

 شابرگزاری نمایشگاه کهاب، شمایا -

 رسانی جاری ارائ  خدماو آگاشی -

 
 

رسانی و کهابخان  مرکزی در حال حاضر مرکز اطال 

 شزار نسخ  کهاب فارسی و التین است.  361دارای  

عژنژوان      81000مرکزی بالغ بر   منابع مرجع کهابخان 

 مژرجژع        نسخ ( است ک  شامل انوا  مژنژابژع 32128) 

شژا، شا، فژهژرسژتنام شا، واژهالمعار جمل : دایره  ا 

شا و غژیژره در  نام  شا، نمای  شا، سالنام  نام   سرگذشت

 باشد.  شای موضوعی گوناگون می  مین 

اسهفاده ا  این منابع در محژل کژهژابژخژانژ   ژورو 

 شوند. گیرد و ب  امانت داده نمی می

عنوان مجل   3223دارای   بخا نشریاو این کهابخان 

 نگر فارسی و التین می باشد.  جاری و گذشه 

پژووششژی در   نام  و طرح عنوان پایان 80111بیا ا  

مقاطع تحصیلی مخهل  کارشناسی، کارشناسی ارشد 

 و دکهرا در این کهابخان  موجود است. 

 

کننده از خدمات بخش امانت جامعه استفاده

 :باشد به شرح زير مي

 :اعضای شیاو علمی شاغل، با نشسژهژ  و گروه اول

 الهدریس دانشگاه فردوسی مشهد حق

  گروه دوم: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهژد در

 مقاطع تحصیلی مخهل 

 ای و گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمژانژی، بژیژمژ

 قراردادی شاغل و با نشسه  دانشگاه فردوسی مشهد 

  گروه چهارم: مراجعان خارج ا  دانشگاه فردوسژی

شژا، مشهد، شامل مهخصصان و محقژقژان دانشژگژاه

شژا، مژسسژسژاو و شا، کهابژخژانژ شا، ارگانسا مان

نهادشای دولهی و غیردولهی در  ورو مژوافژقژت 

رسانی و کهابخان  مرکزی و  بر اسژاس مرکز اطال 

 قرارداد مصوب.
 

 

 

 

 

شای اول، دوم و سوم ب   ورو خودکار عضژو گروه

 شوند. کهابخان  می

گروه چهارم: اعضای حقیقی و حژقژوقژی خژارج ا  

سا مان، بر اساس تنظی  قرارداد، تکمیل فرم عضویت 

و پرداخت حق عضویت مصوب، عضو کژهژابژخژانژ  

 خواشند شد.
 

 

 

 

 



 

 هاي امانتمراجعه به سرويس  

 های مختلف کتابخانه تلفن بخش  شماره

 
 

 :ال ( برای اعضای شیاو علمی شژاغژل،   گروه اول

تا  مان اشهغال ب  خدمت رسمژی در دانشژگژاه و 

سژال بژعژد ا   5برای اسهادان با نشسه ، تا مدو 

تاریخ با نشسهگی قابل تمدیژد اسژت. ب( بژرای 

اعضای شیاو علمی حق الهدریس تژا پژایژان شژر 

 نیمسال تحصیلی

:تا پایان دوره تحصیلی گروه دوم 

  گروه سوم: برای کارکنان رسمی، تا پایان خدمژت

ای و قژراردادی تژا پژایژان  و برای کارکنان بیمژ 

سال بعژد ا   5قرارداد. برای کارکنان با نشسه ، تا 

 تاریخ با نشسهگی قابل تمدید است.

   گروه چهارم: طبق مفاد توافقنام  و بژ  تشژخژیژ

 رسانی و کهابخان  مرکزی. مرکز اطال 
 

 باشد: مي مدت و  تعداد امانت کتاب به شرح زير 

ضوابط مربوط به تأخير در تحويل منابع امـانـت 

 گرفته شده:

در  ورتی ک  منابع ب  امانت گرفه  شده در مژوعژد 
مقرر ب  کهابخان  برگردانده نشود، مشمژول جژریژمژ  

 شود. نقدی برابر وج  مصوب در ابهدای شر سال می
در  ورتی ک  کهاب ب  شر  ورتی مفقود، ناق  یژا 
غیرقابل اسهفاده شود، باید عالوه بر جژریژمژ ، عژیژن 
کهاب یا آخرین چاپ آن حداکثر ظر  مدو یژک 
ماه تهی  و ب  کهابخان  تحویل گردد و در  ورتی کژ  
قابل تهی  نباشد جهت جبران خسارو ب  بخا امانت 

 مراجع  شود.
 

 

 

  ،گروه اول: اعضای شیأو عژلژمژی کژ  مژنژهژقژل

مژاه  2با نشسه ، با خرید و یا ب  ماموریت بیا ا  

اعزام می شوند و یا ب  شر دلیلی ب  خژدمژت آنژهژا 

رسژانژی و  شود، باید با مرکز اطژال  خاتم  داده می

 کهابخان  مرکزی تسوی  حساب کنند.

  گروه دوم: دانشجویان در پایان شر مقطع تحصیلی

و نیز شنگام تغییر وضعیت نظیر انهقال، انصرا  و 

رسانی و کهابژخژانژ  یا نظایر آن باید با مرکز اطال 

 مرکزی تسوی  حساب  کنند.

  ای و گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمانی، بژیژمژ

قراردادی دانشگاه ک  ب  سا مان دیگری مژنژهژقژل 

شوند و یا بژ  شژر  شده یا با نشسه  و با خرید می

شژود،  دلیل دیگری ب  خدمت آنها پایان داده مژی

رسانی و کهژابژخژانژ  مژرکژزی باید با مرکز اطال 

 تسوی  حساب کنند.

کلی  فرآیندشای مربوط ب  تسویژ  حسژاب بصژورو 

 شود. الکهرونیکی انجام می

  حساب مژراجژعژان خژارج ا   گروه چهارم: تسوی

بین انجام خژواشژد  ما دانشگاه بر اساس توافقنام  فی

 شد.
 

شژای توانند با مراجع  مسهمژر بژ  سژرویژساعضا می
 امانت ا  خدماو  یر  اسهفاده نمایند: 

 بررسی کارو امانت کهاب -
 شای خود آگاشی ا  تاریخ با گشت کهاب -

 شا آگاشی ا  میزان جریم  و دیرکرد کهاب -

 شا در  ورتی ک  ر رو نشده باشند تمدید کهاب -

 شایی ک  در امانت شسهند ر رو کهاب -

 شای ر روی آگاشی ا  وضعیت کهاب -
 تسوی  حساب با کهابخان  -
 
 

 21116512  دفهر ریاست
   21116521  رسانی بخا اطال 
    21116588 بخا امانت

 21116581 بخا سفارشاو 
 21116580 بخا فنی 

    21116581 بخا مرجع
   21116551 شا بخا پایان نام 
 21116532 تسوی  حساب
 21116520 بخا نشریاو
   21116528 بخا آمو ش

 تذکر: 
شژای تژمژاس کژلژیژ  اطالعاو تکمیلی ا  قبیل تلفن

 شژای شژا و دسژهژورالژعژمژلنژامژ کژارکژنژان، آئژیژن

 شای مخهل  روی سایت مرکز اطال  رسانیبخا

 و کژژهژژابژژخژژانژژ  مژژرکژژزی  بژژا آدرس ایژژنژژهژژرنژژهژژی 

(library.um.ac.ir ) .آمده است 

ا  آخرین خبرشای کهابخانژ  ا   شمچنین برای اطال  

خبرنام  الکهرونیکی یا عضویت در کژانژال تژلژگژرام 

 کهابخان  با آدرس  یر اسهفاده نمایید:
http://telegram.me/fum_library  

 

 مدت امانت تعداد امانت نوع عضویت

 روز 521 نسخه 51 هیات علمی شاغل

 روز 22 نسخه 1 هیات علمی بازنشسته

 روز 521 نسخه 52 هیات علمی حق التدریس

 روز 51 نسخه 6 کارشناسی

 روز 22 نسخه 51 کارشناسی ارشد

 روز 22 نسخه 52 دکترا

 روز 51 نسخه 6 کارکنان شاغل

 روز 51 نسخه 3 کارکنان بازنشسته

 روز 51 نسخه 3 گروه چهارم

 تسویه حساب تسویه حساب

 مدت عضويت


