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 بسمه تعالي

 آيين نامه استفاده از منابع در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد

مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد براي هماهنگي و قانونمند كردن استفاده از 

خدمات كتابخانه و استفاده بهينه از منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه و به منظور تحقق اهداف دانشگاه، 

 اين آيين نامه را جهت اجرا به شرح زير تنظيم نموده است:

 - استفاده كنندگان1ماده 

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

 گروه دوم: دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در مقاطع تحصيلي مختلف

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

گروه چهارم: مراجعان خارج از دانشگاه فردوسي مشهد، شامل متخصصان و محققان دانشگاهها، سازمانها، ارگانها، 

كتابخانه ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و غير دولتي در صورت موافقت مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي و 

0Fبر اساس قرارداد مصوب.

� 

 - شرايط عضويت:2ماده 

 گروههاي اول، دوم و سوم در بدو ورود به دانشگاه و به صورت خودكار  عضو كتابخانه مي شوند.

                                                           
 - فرم قرارداد و ضمانت نامه پيوست آيين نامه می باشد. �
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گروه چهارم: اعضاي حقيقي و حقوقي بر اساس تنظيم قرارداد، تكميل فرم عضويت و پرداخت حق عضويت 

 مصوب.

: براي استرداد كتابهاي به امانت گرفته شده و يا جبران خسارتهاي احتمالي، اعضاي هيات علمي 1تبصره 

بازنشسته و حق التدريسي وكاركنان بازنشسته ، الزم است فرم ضمانت نامه  ي تاييد شده توسط مرجع مربوطه 

  (فرم ضمانت نامه پيوست آيين نامه است) در دانشگاه را تكميل نمايند.

: مرجع تاييد كننده ضمانت نامه براي اعضاي هيات علمي معاونت آموزشي دانشكده و براي كاركنان 2تبصره 

 كارگزيني دانشگاه و يا مدير واحد مربوطه مي باشد.

: ميزان حق عضويت ابتداي هر سال تحصيلي توسط مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي مشخص 3تبصره 

 مي شود.

 - اعتبار عضويت:3ماده 

گروه اول: الف) براي اعضاي هيات علمي شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمي در دانشگاه و براي استادان 

  سال بعد از تاريخ بازنشستگي قابل تمديد است.5بازنشسته تا مدت 

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

 گروه دوم: تا پايان دوره تحصيلي.
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گروه سوم: براي كاركنان رسمي تا پايان خدمت رسمي و براي كاركنان پيماني و قراردادي تا پايان قراداد . براي 

  سال بعد از تاريخ بازنشستگي قابل تمديد است.5كاركنان بازنشسته تا 

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

 - شرايط امانت كتاب:4ماده 

 گروه اول:

  روز120 نسخه و حداكثر به مدت 15 الف)  هيات علمي شاغل تا 

  روز28 نسخه و حداكثر به مدت 5ب) هيات علمي بازنشسته تا 

  روز120 نسخه و حداكثر به مدت 12ج) اعضاي هيات علمي حق التدريس تا 

 گروه دوم: 

  روز14 نسخه و حداكثر به مدت 6الف) دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي تا 

  روز28 نسخه و حداكثر به مدت 10ب) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد تا 

  روز28 نسخه و حداكثر به مدت 12ج) دانشجويان مقطع دكتري تا 

 گروه سوم :

  روز14 نسخه و حداكثر به مدت 6 الف) براي كاركنان رسمي، پيماني، بيمه اي و قراردادي تا 
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  روز14 نسخه و حداكثر به مدت 3ب) براي كاركنان بازنشسته تا 

  روز14 نسخه و حداكثر به مدت 3گروه چهارم: در صورت فراهم بودن امكانات الزم تا 

 كتابهاي پر مراجعه و يا تك نسخه به تشخيص سرپرست بخش امانت كتابخانه ممكن است در قفسه :1تبصره 

 هاي جداگانه قرار گيرد و فقط در تاالر مطالعه از آن استفاده شود.

: در كتابخانه هايي كه از امكان سيستم مطالعه استفاده مي كنند، تعداد نسخه مورد درخواست جهت 2تبصره 

 استفاده در تاالر مطالعه به شرح زير مي باشد:

 8 نسخه، در ضمن مدت زمان استفاده 8 نسخه، دكتري 6 نسخه، كارشناسي ارشد 3دانشجويان كارشناسي 

 ساعت و حداكثر تا پايان وقت اداري همان روز است.

 ساعت به نام مراجعه كنندگان رزرو مي شود و پس از انقضاي مدت در اختيار 48: كتابها فقط به مدت 3تبصره 

 متقاضي بعدي قرار مي گيرد.

 - ضوابط مربوط به تاخير در تحويل منابع امانت گرفته شده:5ماده 

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

 بود. مبالغ اين جريمه به شرح زير مي باشد:

  ريال براي هر نسخه كتاب در هروز تأخير .2000الف) گروه اول (هيات علمي):  مبلغ  جريمه 

  ريال براي هر نسخه كتاب در هروز تأخير 1000ب) گروه دوم (دانشجويان) و گروه سوم (كاركنان): مبلغ جريمه 



                                                                                                                          

 
 

5 
 

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

 تأخير

  ريال مي باشد.5000د) در مورد كتابهاي رزرو شده: براي هر نسخه در هر روز 

  ريال براي هر نسخه كتاب در هر روز تأخير مي باشد.10000ه) گروه چهارم (مراجعين خارج سازمان): مبلغ 

 : امانت منابع جديد، منوط به پرداخت جريمه تأخير مي باشد.1تبصره 

 در صورت عدم استرداد كتابهاي اماني توسط اعضاي هيات علمي و كاركنان شاغل در زمان مقرر، :2تبصره 

مراتب به اطالع معاونت پژوهشي رسانده شده تا نسبت به كسر جريمه تأخير از حقوق امانت گيرنده اقدام الزم 

 صورت گيرد.

  عوايد حاصل از جريمه ديركرد، پس از طي مراحل قانوني صرف امور كتابخانه خواهد شد.:3تبصره 

 - مفقود و ناقص شدن منابع امانت گرفته شده:6ماده 

در صورتي كه منبع به امانت گرفته شده مفقود، ناقص و يا به هر صورتي غير قابل استفاده شود، بايد عين منبع 

يا آخرين چاپ آن حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و تحويل گردد. بديهي است مبلغ جريمه ديركرد و همچنين 

 ريال بابت خدمات آماده سازي منبع دريافت مي گردد. در صورتي كه منبع ناياب باشد و يا به هر 50000مبلغ 

 دليل ديگري امكان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت مي باشد.
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الف) ميزان دريافت خسارت در مورد منابع التين، كتابهاي تك نسخه اي، كتابهاي مرجع، نشريه هاي ادواري، 

 برابر قيمت 10 تا 5 برابر و براي منابع فارسي 5 تا 3ديسكهاي فشرده نوري و منابع مشابه، با توجه به نوع منبع 

 روز آن خواهد بود.

 ب) تا اتمام اقدامات ياد شده خدمات امانت به متقاضي ارائه نمي شود.

 ج) جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب مورد تأييد نمي باشد.

 ساعت با احتساب جريمه به تهيه 48د) در مورد مفقود شدن كتابهاي رزرو شده عضو موظف است حداكثر تا 

 كتاب مزبور اقدام نمايد.

: مبالغ دريافتي براي خريد يا تهيه و جايگزين نمودن عنوان مورد نظر و يا عنوانهاي مشابه صرف خواهد 1تبصره 

 شد.

 - منابعي كه براي استفاده در بيرون از كتابخانه به امانت داده نمي شوند:7ماده 

 الف) كتابهاي مرجع مانند فرهنگها، دايره المعارفها و كتابهاي پر مراجعه؛

 ب) كتابهاي گرانبها و نفيس، آثار خطي، چاپهاي قيمتي و ناياب و موارد مشابه؛

 ج) نشريه هاي ادواري، پايان نامه ها، طرح هاي پژوهشي، اسناد و منابع مشابه؛

 د) مواد غير چاپي مانند فيلم، ديسك فشرده نوري، نوار صوتي، نقشه و منابع مشابه؛

 : نسخه كپي شده مواد الكترونيكي در صورت نبودن منع قانوني، قابل امانت مي باشد.1تبصره 
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  (به جز پايان نامه ها، طرح هاي پژوهشي و 7: تهيه كپي يا نسخه مكرر از منابع مورد اشاره در ماده 2تبصره 

 منابع الكترونيكي) با رعايت مقررات، در مقابل پرداخت هزينه بالمانع است.

 تابع دستورالعمل ويژه اي مي باشد، و رعايت 7:  نحوه استفاده از هر يك از منابع مطرح شده در ماده 3تبصره 

 آن الزامي است.

 به تشخيص مسئول بخش مربوطه قابل امانت 7: در موارد استثنايي برخي از منابع ذكر شده در ماده 4تبصره 

 است. شرايط امانت در دستورالعمل مربوط به هر بخش مشخص مي شود.

 - تسويه حساب:8ماده 

 ماه اعزام مي شوند و يا 3گروه اول) اعضاي هيأت علمي كه منتقل، بازنشسته، بازخريد و يا به مأموريت بيش از 

به هر دليلي به خدمت آنها خاتمه داده مي شود، بايد با مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي تسويه حساب 

كنند. اين تسويه حساب در مورد اعضاي هيأت علمي بازنشسته يا مأمور به خدمت الزاما به معني خاتمه عضويت 

 نمي باشد.

گروه دوم) دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي و نيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي نظير انتقال، انصراف و يا 

 نظاير آن بايد با مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي تسويه حساب كنند.

گروه سوم) كاركنان رسمي، پيماني، بيمه اي و قراردادي دانشگاه كه به سازمان ديگري منتقل شده يا بازنشسته  

و بازخريد مي شوند و يا به هر دليل ديگري به خدمت آنها پايان داده مي شود، بايد با مركز اطالع رساني و 

 كتابخانه مركزي تسويه حساب كنند. در مورد كاركنان بازنشسته الزاما به معني خاتمه عضويت نمي باشد.
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 گروه چهارم) تسويه حساب مراجعان خارج از دانشگاه بر اساس توافقنامه في ما بين انجام خواهد شد.

: اعضاي داراي كارت كتابخانه اي نظير كارت غدير در هنگام تسويه حساب ملزم به تحويل كارت 1تبصره 

 عضويت خود و گرفتن فرم تسويه حساب از مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي مي باشند.

 در كميته تدوين آيين نامه هاي مركز اطالع رساني 30/3/1392 تبصره در تاريخ 14 ماده و 8اين آيين نامه در 

 و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تصويب شد.   
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 بسمه تعالي

 تعهد نامه تمديد عضويت اعضاي بازنشسته دانشگاه در مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي 

اينجانب                           عضو هيئت علمي / كارمند بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد كه در تاريخ                              

به افتخار بازنشستگي نائل شده ام، تمايل خود را به ادامه عضويت در مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي برابر 

آئين نامه داخلي كتابخانه اعالم داشته و تعهد مي نمايم  در صورتي كه در طول مدت عضويت اينجانب خسارتي 

متوجه كتابخانه شده باشد (اعم از گم شدن منبع و يا عدم پرداخت جريمه  ديركرد احتمالي)، كتابخانه  مركزي 

مجاز است برابر مقررات از طريق اعالم به معاونت پژوهش و فناوري و هماهنگي با معاونت اداري مالي، نسبت به 

 كسر مبلغ خسارت از حقوق اينجانب اقدام نمايد. 

 كپي حكم كارگزيني به ضميمه مي باشد.

 نام و نام خانوادگي متقاضي   

 امضا                                                                
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 بسمه تعالي

 ضمانت نامه عضويت اعضاي حقيقي در مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي 

اينجانب                           عضو هيئت علمي / كارمند رسمي دانشگاه فردوسي مشهد در ارتباط با عضويت 

خانم/ آقاي             متعهد مي شوم  در صورتي كه ايشان در طول مدت عضويت خسارتي متوجه كتابخانه 

نمايد (اعم از گم شدن منبع و يا عدم پرداخت جريمه  ديركرد احتمالي)، كتابخانه  مركزي مجاز است برابر 

مقررات از طريق اعالم به معاونت پژوهش و فناوري و هماهنگي با معاونت اداري مالي، نسبت به كسر مبلغ 

 خسارت از حقوق اينجانب اقدام نمايد. 

 كپي حكم كارگزيني به ضميمه مي باشد.

 نام و نام خانوادگي متقاضي   

 امضا                                     
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