
  
  فردوسي مشهد  اي دانشگاه اشتـراك بين كتابخانه  تفاهم نامه “

  “و اشخاص حقيقي با ساير سازمانهـا 
  

از يك طرف و  زهره عباسيدكتر سرپرستي انه مركزي به خمركز اطالع رساني و كتابزير بين رئيس  تفاهم نامه
به ........................................) شود مي مؤسسه ناميده تفاهم نامهكه در اين (اشخاص حقيقي/دانشگاه/سازمان/مؤسسه

  .ماده به شرح ذيل منعقد گرديد 6از طرف ديگر در  ............................................ضمانت /معرفي/سرپرستي
  تفاهم نامهموضوع : مـاده يك

كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد از طرفعضويت افراد معرفي شده به كتابخانه مركز اطالع رساني و 

  .جهت استفاده از برخي امكانات آن كه در ذيل اين قرارداد مشخص شده است..................................   

  شـرايط استفاده: مـاده دو

  هفته 2عنوان كتاب و به مدت حداكثر  2امانت حداكثر : استفاده از بخش امانت) الف

  .شود كتابهاي ضروري به تشخيص كتابخانه به مدت كوتاهتر امانت داده مي: )1(تبصره 

جلد در هر عنوان و در هر نوبت حداكثر دو كتاب امانت داده 2كتابهاي چند جلدي حداكثر : )2(تبصره 

  .شود مي

  .استفاده از مجالت، منابع مرجع و اسناد خطي بايد در محل كتابخانه انجام شود) ب

  .ت فتوكپي از منابع مختلف برابر آئين نامه هاي داخلي هر بخششرايط درخواس) د
      

رساني الكترونيكي، بر اساس تعرفه مصوب مندرج در  هزينه استفاده از انواع خدمات، از جمله خدمات اطالع) هـ

  .شود آئين نامه هاي داخلي هر بخش، كه يك نسخه از آن به پيوست قرارداد است، دريافت مي

  .نامه، وجود ندارد پايانير كل يك مدرك خاص از قبيل مجله و امكان تكث :)3(تبصره 

  تفاهم نامهشـرايط : مـاده سه

  :افراد حقوقي

نامه از باالترين مقام مسؤول مؤسسه مبني بر قبول مسؤوليت بازگشت كليه منابع به امانت  ارائه معرفي) الف

  .گرفته شده طبق مقررات توسط سازمان مربوطه 



  .خت حق عضويت به صورت ساالنه و به ازاي هر فرد معرفي شدهپردا) ب

  :افراد حقيقي

  .پرداخت حق عضويت ساالنه ) الف

تكميل فرم ضمانتنامه استرداد كتابهاي به امانت گرفته شده توسط يكي از اعضاي هيأت علمي يا كاركنان ) ب

  .رسمي و شاغل در دانشگاه فردوسي مشهد 

  :حق عضويت

بانك   425299654  حسابشماره براي هر فرد، به ) پانصد هزار رياليك ميليون و (ال ري1500000مبلغ 

  .د اختصاصي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد واريز گردديپرديس به نام عواتجارت شعبه 

  تعهـدات: ماده چهـار

گردد در صورتي كه خسارتي به كتاب امانت گرفته شده و يا به منابع  مؤسسه، متعهد مي :تعهد مؤسسه) الف

هاي دانشگاه، مسؤول  نامه استفاده از كتابخانه كتابخانه وارد شود و يا به موقع تحويل داده نشود، براساس آئين

  ).شدبا نامه ضميمه قرارداد مي يك نسخه از اين آئين(جبران خسارت وارده خواهد بود 

  تفاهم نامهمـدت اجـراي : مـاده پنـج
  .باشد مي....................لغايت   ...............  يكسال و از تاريخ   تفاهم نامهمدت اجراي اين 

  .پذير است ، در صورت لزوم، با رضايت و توافق طرفين امكانتفاهم نامهتمديد اين 

  :شـش مـاده
در تاريخ . نسخه كه هر نسخه حكم واحد را دارد 4تبصره در  3بند و  10ماده،  6در تفاهم نامه اين 

 49805تأييد شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه به استناد نامه شماره . (امضاء گرديد  .........................  

              )21/12/81مورخ 

 

 محل امضاء سرپرست مؤسسه                                            رئيس كتابخانه                                 

                           
         

      
                     


