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   تعاریف فصل اول:

 و شرکتی پیمانی ،اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی، اعضای اصلی: شامل دانشجویان

 است که نامشان در نرم افزار کتابخانه ثبت شده است.دانشگاه اردکان 

ای و یها بها   بر اساس تفاهم نامهه بهیک کتابخانهه   شود که یا اعضای آزاد: شامل افرادی می

برای مدت معیک طبق  دانشگاه های ت و استفاده از امکانات کتابخانهپرداخت حق عضوی

 شوند.دانشگاه میهای عضو کتابخانه دانشگاه های مصوبه تعرفه

  اهداف فصل دوم:

 عبارتند از:دانشگاه اردکان های ابخانهاهداف اصلی آییک نامه کت

 ؛دانشگاههای در جهت همکاری الزم بیک کتابخانهفراهم آوردن چارچوبی  .1

 ای؛نمودن روش ارائه خدمات کتابخانه یکسان .2

 ؛ایل سلیقه در ارائه خدمات کتابخانهجلوگیری از اعما .3

هماهنگ شدن در اجهرای مقهررات مربهوه بهه اسهتفاده از منهابد موجهود در         .4

 دانشگاه.اهداف  ها به منظور تحققانهکتابخ

 شرایط استفاده :فصل سوم

و تابد قوانیک ، برای همگان آزاد است در محل دانشگاه های استفاده از خدمات کتابخانه

 باشد.انشگاه میدهای و مقررات کتابخانه

 

-توانند عضهو کتابخانهه  شرایط مندرج در موارد زیر باشند، می افرادی که دارای یکی از

 شوند:دانشگاه اردکان های 

 اردکان؛دانشگاه و شرکتی پیمانی ، . اعضای هیأت علمی رسمی2-1

 ؛دانشگاه.اعضای هیأت علمی بازنشسته 2-2

 ؛دانشگاه.اعضای هیأت علمی حق التدریس 2-3

 ؛دانشگاه.کارکنان شاغل رسمی یا پیمانی 2-4
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 ؛دانشگاه.کارکنان بازنشسته 2-5

 ؛دانشگاه، شرکتی یا مأمور به خدمت . کارکنان قراردادی2-6

 ، کارشناسی و کارشناسی ارشد؛در مقاطد تحصیلی کاردانی دانشگاه . دانشجویان 2-7

 . عضو آزاد2-8

پس از پر کردن فرم عضویت و بها مهمانت    6-2و  3-2های : اعضای مشمول بند1تبصره

 ها شوند.توانند عضو کتابخانهاردکان، میدانشگاه ارکنان رسمی یکی از ک

هها، موسسهات یها    ه طور آزاد و یا از طهرف سهازمان  که ب 8-2: افراد مشمول بند 2تبصره 

ق توانند طبشوند، میها معرفی میاستفاده از کتابخانه های دولتی یا غیر دولتی براینهاد

-و با پرداخت هزینه، عضهو آزاد کتابخانهه   دانشگاه های قرارداد و تعرفه مصوب کتابخانه

های دانشگاه شوند. بدیهی است عضویت ایک افراد بر اساس معرفی نام سازمان یا معرفی 

 گیرد.ک صورت مییک نفر از کارکنان رسمی دانشگاه به عنوان مام

-مهی  دانشهگاه  ههای  برای کلیه کسانی که عضو کتابخانه: مسئولیت صدور بارکد 3تبصره 

 شوند بر عهده مسئول امانت کتابخانه مرکزی است.

 

 به شرح زیر است: دانشگاه مدت عضویت هریک از اعضای کتابخانه های 

 

تواننهد از  شاغل، در تمام دوران اشتغال مهی . اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی 3-1

 مند شوند؛امتیاز عضویت بهره

ها ل داشته باشند در عضویت کتابخانهبازنشسته تا زمانی که تمای. اعضای هیأت علمی 3-2

 خواهند بود؛

. اساتید حق التدریس باید در پایان هر نیمسال تحصهیلی عضهویت خهود را تمدیهد     3-3

 نمایند؛

، در عضهویت  دانشهگاه  . کارکنان پیمانی و قراردادی تا پایان مدت قرارداد خود بها  3-4

 ها خواهند بود؛کتابخانه

، عضهو  دانشهگاه  . دانشجویان تا زمان اعهمم فراغهت از تحصهیل از طهرف آمهوزش      3-5

 ها استفاده نمایند؛توانند از کتابخانهمحسوب شده و می

انهد تها پایهان    در آمهده  دانشهگاه  های هطور آزاد به عضویت کتابخانه . افرادی که ب3-6

 دانشهگاه  های ز کتابخانهتوانند اج شده بر روی کارت عضویت آنها میتاریخ عضویت در

 استفاده نمایند.
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پذیر است و کتاب فقط بهه صهاح    فاً با کارت شناسایی معتبر امکان. امانت کتاب صر4-1

 شود؛می اصلی کارت شناسایی تحویل داده

تواند کت  امانت داده شده به ههر یهک از اعضهاا را در صهورت نیهاز      . کتابدار می4-2

، کتاب داکثر تا یک هفته پس از فراخوانیامانت گیرنده موظف است ح فراخوانی کند.

 را به کتابخانه باز گرداند.

 

 تعداد کت  امانتی و مدت امانت به ترتی  زیر می باشد:

 امانت گیرنده ردیف
 تعداد

 کت  امانتی

 حداکثر

 مدت زمان امانت

 روز 30 جلد 5 ، بازنشسته و دانشجوی دکتریهیأت علمی شاغل اعضای 1

 روز 25 جلد 4 دانشجویان کارشناسی ارشد 2

 روز 15 جلد 3 دانشجویان کارشناسی و کاردانی 3

 روز 15 جلد 3 )شاغل و بازنشسته(دانشگاه کارکنان اداری  4

 روز 15 جلد 2 اعضای آزاد 5

 یابد.امانت آنها کاهش می. کتابهای پر تقاضا، مدت 4تبصره 

 شوند؛بخش مرجد هر کتابخانه نگهداری می. منابعی که در 6-1

 . نشریات ادواری؛6-2

 ؛. نسخ خطی و کت  نایاب6-3

 های مربوه به آنها.ها و سی دیپایان نامه. 6-4

 

کت  مهورد   دانشگاه توانند با استفاده از نرم افزار می دانشگاه های .اعضای کتابخانه7-1

 نیاز خود را رزرو کنند؛
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سهاعت بهرای رزرو    47.کت  رزرو شده پس از بازگشت به طور خودکار بهه مهدت   7-2

شود. بدیهی است که بازگشت کتهاب توسهط پسهت الکترونیکهی بهه      کننده نگهداری می

 متقامی اعمم خواهد شد.

، کتاب رزرو شده شخص رزرو کننده برای امانت کتاب مراجعه: در صورت عدم 5 تبصره

 به متقامی بعدی واگذار خواهد شد.

 

توانند در صورت تمایل کت  به امانت گرفته خود دانشگاه میهای . اعضای کتابخانه8-1

 را  به صورت حضوری و یا از طریق نرم افزار کتابخانه تمدید کنند؛

تها   کتاب به صورت حضوری یا غیر حضوری )از طریق نرم افهزار کتابخانهه    . تمدید8-2

 پذیر است.بار امکان 5زمانی که کتاب توسط عضو دیگری رزرو نشده باشد، حداکثر تا 

 . در تمدید حضوری همراه داشتک کتاب و کارت شناسایی الزامی است.6تبصره 

 

 شود.ابخانه به امانت گیرنده اعمم میسیستم پیام نرم افزار کت . تاریخ کتاب از طریق9-1

. چنانچه کتابی در تاریخ مقرر، به کتابخانه عهودت داده نشهود، از اولهیک روز تهأخیر     9-2

 امکان تمدید و تسویه حساب برای کاربر تا زمان بازگشت کتاب به کتابخانه وجود ندارد.

ده را در تهاریخ مقهرر بازگشهت ندههد، الزم     . چنانچه شخصی کتاب امانت گرفته ش9-3

 پرداخت نماید. دانشگاه های بلغی به عنوان جریمه به کتابخانهاست بابت هر روز تأخیر م

پانصهد  . مبلغ جریمه به ازای هر روز تأخیر برای دانشجویان مقاطد مختلف تحصیلی 9-4

 دانشگاه های و سایر اعضای کتابخانه دانشگاه ریال و برای اعضای هیأت علمی و کارکنان 

 یک هزار ریال تعییک شده است.

گردد. لهذا، کهاهش و حهذف آن    سط نرم افزار کتابخانه محاسبه می. مبلغ جریمه تو9-5

 باشند.موظف به پرداخت آن می دانشگاه های پذیر نیست و اعضای کتابخانهامکان

جریمه را به حساب درآمدهای اختصاصهی  باید مبلغ  دانشگاه های . اعضای کتابخانه9-6

واریز و فیش آن را به کتابخانه مرکزی تحویل دهند تا دیرکرد از حسهاب آنهها    دانشگاه 

 خارج گردد.

 

گهردد و  جرم محسوب می دانشگاه های اندن به اموال و منابد کتابخانه. آسی  رس10-1

توانهد متخلهف را بهه    های مندرج در قانون اموال عمومی، کتابخانه میعموه بر مجازات

 محرومیت از خدمات کتابخانه و جبران خسارت وارده وادار نماید.
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. چنانچه منبد به امانت رفته آسی  ببینهد یها اوراو و یها تصهاویری از آن بریهده و      10-2

 خانه تحویل نماید.ناقص شود، امانت گیرنده موظف است اصل آن را تهیه و به کتاب

را تهیهه و بهه   ، امانت گیرنهده موظهف اسهت عهیک آن     . در صورت گم شدن منبد10-3

امافه بر ایک، امانت گیرنده موظف است جریمه دیر کهرد کتهاب    .کتابخانه تحویل دهد

 مفقودی را نیز بپردازد.

هنگی ا هما. در صورت موجود نبودن منبد در بازار، امانت گیرنده موظف است ب7تبصره

آن اثر و یا خرید یهک   ، نسبت به تهیه یک نسخه صحافی شده ازمسئول کتابخانه مربوطه

 ای دیگر اقدام نماید.کتاب مشابه

. دانشجویان موظفند در صورت هر نوع تغییری در ومعیت آموزشهی خهود نظیهر    11-1

مشابه مرات  را در اسرع وقت  انتقال، انصراف از تحصیل، جابجایی، مهمان شدن و موارد

ها اقدام نسبت به تسویه حساب با کتابخانه به بخش تسویه حساب کتابخانه مرکزی اعمم و

 نمایند.

کهه منتقهل، بازنشسهته و    . امانت گیرندگان اعم از اعضای هیأت علمی، و کارکنانی 11-2

کنند، و ستفاده میمدت و فرصت مطالعاتی ا های درازشوند و یا از مأموریتبازخرید می

 دانشهگاه  ههای  شود، الزم است با کتابخانهه تی  به خدمات آنها خاتمه داده مییا به هر تر

 تسویه حساب نموده و فرم آن را به کارگزینی تحویل دهند.

 دانشهگاه  های موظفند در موعد مقرر با کتابخانه دانشگاه های بخانه. سایر اعضای کتا11-3

بدیهی است خسارات ناشی از ایک امر متوجه شخص عضو و مهامک   تسویه حساب نمایند.

 وی خواهد شد.

 

؛ رعایت آسایش و امنیهت  دانشگاه های استفاده بهینه از خدمات کتابخانه. به منظور 12-1

دانشهگاه  ، و همچنیک حفظ شهأن و حرمهت   کارکنان و سایر استفاده کنندگان و بهداشت

تهیهه و  « دانشهگاه  ههای  منشور اخمقی کتابخانهه »حت عنوان سلسله ممحظاتی ت، اردکان

. توجهه بهه نکهات    ها قهرار داده شهده اسهت   و در معرض دید همگان در کتابخانهتدویک 

 الزامی است. دانشگاه های ضای کتابخانهمطرح شده در ایک منشور برای تمامی اع

 اردکهان مسهتلزم رعایهت مهوارد    دانشهگاه  ههای  استفاده از فضا و خدمات کتابخانه.12-2

است. بدیهی است رفتارهایی که مخل « دانشگاه های منشور اخمقی کتابخانه»مطرح در 

هر یک از موارد مندرج در منشور اخمقی فوو باشد، قابل قبول نیست و با شخص خاطی 

 برخورد خواهد شد. دانشگاه مطابق مقررات 
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و تصهوی    دانشهگاه  ههای  به پیشهنهاد مسهئول کتابخانهه    نامه هرگونه تغییر در مفاد آییک

 مهاده، 12 فصهل،  3پذیر است.ایک آییک نامه در امکان دانشگاه های شورای عالی کتابخانه

، مطهرح  دانشهگاه  های در شورای عالی کتابخانه 06/08/1391تبصره در  7زیر ماده و  38

 باشد.  شد و از ایک پس الزم االجرا میتأیید و تصوی

 

 
 با تشکر

 احمد فتاحیدکتر 
 دانشگاه اردکان پژوهشی عاون آموزشی وم


