بسمه تعالی

آیین نامه استفاده از کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد
مصوب ........
نظر به اهميت كتاب و كتابخانه و به منظور استفاده بيشتر و كار آمدتر از امكانات موجود در كتابخانه مركزی
مجتمع آموزش عالی گناباد و حفظ و نگهداری منابع و اعمال روشهای يكنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات
امانت مواد كتابخانهای آيين نامه استفاده از كتابخانه مركزی مجتمع آموزش عالی گناباد به همراه
دستورالعمل ها و فرمهای پيوست كه همگی جز الينفك آيين نامه هستند به شرح ذيل اعالم می شود:
فصل اول :تعاریف و کلیات
ماده  .1هدف
فراهم آوردن امكان دسترسی به منابع علمی و پژوهشی كتابخانه مركزی مجتمع آموزش عالی گناباد برای
مراجعهكنندگان و ارتقای سطح كيفی خدمات كتابخانه در جهت پشتيبانی فعاليت های آموزشی و پژوهشی
در دانشگاه از طريق:
 .1افزايش توان كتابخانه در پاسخگويی به مراجعان
 .2افزايش سطح دسترسی به منابع و امكانات موجود در كتابخانه دانشگاه و استفاده بهتر از آنها
ماده  .2مجموعه منابع
كتابخانه مركزی مجتمع آموزش عالی گناباد بيشتر در خدمت فعاليتهای پژوهشی قرار دارد و مجموعهای
متنوع از منابع پژوهشی را در بر می گيرد .اين كتابخانه وظيفه گردآوری و نگهداری كليه آثار منتشر شده در
كشور و منابع مربوط به مطالعات اسالم شناسی و ايران شناسی و آثار مرجع رشته های مختلف دانشگاهی و
همچنين گردآوری و نگهداری منابع تخصصی و آموزشی مورد نياز دانشجويان و مدرسان گروههای آموزشی
را نيز بر عهده دارد.
انواع منابع موجود در كتابخانه مركزی مجتمع آموزش عالی گناباد عبارت است از:
 تك نگاشتها :شامل كتابها و پايان نامهها
 پيايندها :شامل ادواریها و غير ادواریها

 مواد ديداری و شنيداری  :شامل نوارهای صوتی و تصويری

 منابع الكترونيكی
منابع و موادی كه به امانت داده نمی شوند:

 كتب مرجع(دايره المعارفها ،واژهنامهها ،كتابشناسیها ،نمايهها ،چكيدهنامهها ،سالنامهها،
سرگذشتنامههای جمعی ،منابع جغرافيايی ،اسناد و مدارك)
 كتابهايی كه هنوز در دفتر اموال كتابخانه ثبت نشده است
 كتب خطی ،چاپ سنگی ،نفيس و كمياب
 پايان نامهها

 مواد ديداری و شنيداری و اسناد و آرشيو
1

فصل دوم :عضویت
ماده  .3اعضا
گروههای زير می توانند به عضويت كتابخانه دانشگاه پذيرفته شوند:
اعضای هيأت علمی ،دانشجويان كليه مقاطع تحصيلی ،اساتيد حق التدريس ،كاركنان دانشگاه (رسمی،
پيمانی و قراردادی ،شركتی) و افراد بازنشسته دانشگاه.
تبصره -1عضويت اساتيد پاره وقت ،حق التدريس ،مدعو ،دانشجويان مهمان ،اعضای هيات علمی وكاركنانی
كه به صورت های ديگر با دانشگاه همكاری دارند با معرفی نامه رئيس واحد و يا معاونت آموزشی دانشكده
مربوط پذيرفته می شود.
تبصره -2مراجعه به كتابخانه جهت تعيين باركد كارت و مطالعه آيين نامه برای افراد الزامی است.
ماده  :4شرايط عضويت
 .1مراجعه به پورتال كتابخانه و ثبت نام در پورتال كتابخانه ديجيتال مجتمع آموزش عالی گناباد
 .2ورود به پورتال كتابخانه و تكميل فرم عضويت در كتابخانه
 .3اسكن و ارسال عكس پرسنلی
ماده  : 5مدت عضويت
 .1مدت عضويت دانشجويان تا پايان مدت اعتبار كارت دانشجويی آنها می باشد.
 .2عضويت اعضای هيات علمی و كاركنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و
پس از بازنشستگی هر سال پس از تسويه حساب تمديد خواهد شد
 .3عضويت اساتيد پاره وقت و حق التدريس حداكثر تا پايان يك نيمسال تحصيلی است.
فصل سوم :امانت کتاب
ماده  :6امانت گيرندگان
 .1حق امانت گرفتن كتاب از كتابخانه دانشگاه مختص افراد موضوع ماده  3است.
 .2دانشجويان می توانند تنها با ارائه كارت دانشجويی از خدمات كتابخانه استفاده كنند.
 .3امانت گيرندگان بايد هنگام تحويل كتب خود با همكاری مسئول بخش نسبت به بازگشت كتاب خود
در سيستم مطمئن گردند.
 .4بخش امانت مجاز است در صورتی كه متقاضيان كتابی افزايش يابد از امانت دادن يكی از نسخ كتاب
خودداری نمايد.
 .5كتابخانه منابعی را كه متقاضی بيشتری دارد و امكان تهيه نسخه های بيشتری از آنها وجود ندارد را
در بخش ذخيره نگهداری خواهد كرد تا منحصرا در كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد .تشخيص اين موارد
براساس در خواست گروه های آموزشی و همچنين گزارش ميز امانت و تاييد آن به وسيله مديركتابخانه است.
 .6امانت گيرندگان می توانند قبل از تاريخ بازگشت كتاب مدت زمان امانت كتاب خود را در صورتی كه
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كتاب مورد نظر پيش درخواست نشده باشد به صورت حضوری  ،اينترنتی و يا تلفنی تمديد نمايند.
ماده  :7رزرو كتاب
 .1در صورتی كه كتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد متقاضی می تواند درخواست رزرو خود
را به ميز امانت اعالم تا نسبت به رزرو كتاب اقدام شود .همچنين امكان رزرو مدارك از طريق پورتال
كتابخانه برای اعضا فراهم شده است.
 .2متقاضی موظف است در تاريخ تعيين شده رزرو كتاب به كتابخانه مراجعه كند.
 .3در صورت عدم مراجعه متقاضی كتابخانه موظف است كتاب در خواست شده را تا  44ساعت پس از
تاريخ تعيين شده برای متقاضی نگهداری نمايد.
 .4در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعيين شده در بند  3كتابخانه می تواند كتاب رزرو
شده را در اختيار متقاضی ديگر قرار دهد.
ماده  :4تعداد منابع و مدت زمان امانت
 .1اعضای هيات علمی دانشگاه  4جلد به مدت  33روز
 .2دانشجويان دوره كارشناسی  3جلد به مدت  15روز
 .3اساتيد حق التدريس (در صورتی كه از طرف دانشكده متبوع ،ملزم به تسويه حساب باشند)  3جلد
به مدت  33روز
 .4كاركنان دانشگاه (رسمی ،پيمانی ،قراردادی ،شركتی)  3جلد به مدت  15روز
ماده  .9جريمه ديركرد بازگشت كتاب
امانت گيرنده موظف است راس تاريخ مقرر در برگ امانت،كتاب را به كتابخانه برگشت دهد.
چنانچه كتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانيده نشود ،برای هر كتاب و در هر روز تاخير مبلغ 533ريال
جريمه ديركرد در نظر گرفته میشود كه با ارائه رسيد اخذ خواهد شد .بديهی است عضو تا زمان پرداخت
مبلغ جريمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود.
در صورتی كه كاركنان يا اعضای هيات علمی از پرداخت جريمه ديركرد تعيين شده خوداری نمايند مراتب
به اطالع معاون اداری و مالی دانشكده يا واحد ذيربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان كسر شود  .با توجه
به شرايط زمانی هر سال يكبار توسط شورای پژوهشی دانشگاه در اين مبالغ تجديد نظر خواهد شد.
در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده اند به
اداره آموزش دانشكده ذی ربط اعالم می گردد تا از ثبت نام آنان خود داری شود .
همچنين امانت گيرندگان عالوه بر جريمه دير كرد به مدت يك نيمسال تحصيلی از عضويت در كتابخانه
محروم خواهند شد و در صورت تكرار تصميم گيری به عهده شورای كتابخانه خواهد بود.
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ماده :13جبران خسارت وارده شده به كتاب
مسئوليت حفظ و نگهداری كتب و ساير مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرنده است.
امانت گيرندگان و استفاده كنندگان از منابع كتابخانهای در صورت آسيب رساندن و مخدوش كردن و مفقود
كردن آنها يا حذف هر نوع اطالع از روی منابع (به صورت پاره كردن ،خط زدن ،جدا كردن اوراق و تصاوير
منابع نوشتاری و يا حذف كردن اطالعات از روی نوارهای تصويری صوتی و نرم افزارهای رايانه ای) ملزم به
جبران خسارت بر اساس نظر مسئول كتابخانه می باشد.
چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتی را عودت دهد موظف است عين كتاب را خريداری و به كتابخانه
بازگرداند و جريمه دير كرد را نيز بپردازد.
در صورتی كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداری آن نباشد امانت گيرنده مكلف است از كتابخانه های ديگر
كتاب را تهيه و پس از آماده نمودن (كپی و صحافی)آن را به كتابخانه تحويل نموده و عالوه بر پرداخت
جريمه دير كرد با تشخيص مسئول كتابخانه مبلغی را نيز به عنوان مابهالتفاوت قيمت نسخه اصلی و كپی
بپردازد .در نهايت چنانچه تهيه كتاب به هر دليلی مقدور نباشد بهای كتاب تا دو برابر قيمت روز آن محاسبه
و از امانت گيرنده دريافت می شود .هزينه های مربوط به فهرست نويسی آماده سازی و غيره نيز حسب نظر
كتابخانه از وی دريافت می گردد.
در صورتی كه عضو بدون اجازه و انجام تشريفات الزم منابع كتابخانه ای را به هر طريق يا عنوان از كتابخانه
يا آرشيو خارج كند مراتب در پرونده اداری يا تحصيلی وی درج خواهد شد و كارت عضويت وی نيز باطل
می گردد .در موارد ضروری عالوه بر لغو عضويت اقدامات قانونی نيز به عمل خواهد آمد.
فصل چهارم  :تسویه حساب و سایر موارد
ماده  :11تسويه حساب
كليه دانشجويان موظفاند پس از فراغت از تحصيل و يا در صورت انصراف مهمانی انتقالی و يا مرخصی
تحصيلی برگه تسويه حساب با كتابخانه مركزی را اخذ و به اداره آموزش تحويل نمايند.
اعضای هيات علمی مدعو و دانشجويان مهمان موظف اند پيش از اتمام دوره همكاری يا آموزش خود برگه
تسويه حساب با كتابخانه مركزی را اخذ و به اداره آموزش يا دبيرخانه واحد مربوطه تحويل نمايند .
اعضای هيات علمی در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفاء ،انتقال ،ماموريت علمی و مرخصی بيش از
يكسال) و كاركنان (استعفا ،انتقال ،ماموريت اداری ،بازنشستگی يا مرخصی بيش از يكسال) موظف به اخذ
برگه تسويه حساب از كتابخانه مركزی می باشند.
كتابخانه مركزی دانشگاه موظف است در پايان هر نيمسال تحصيلی اسامی مدرسان مهمان حق التدريس و
پاره وقت كه منابع دريافتی خود را در مهلت مقرر به كتابخانه تحويل ندادهاند برای تسويه حساب به امور
مالی دانشگاه اعالم كند.
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پیوست یک
"مقررات عمومی وآیین نامه انضباطی"
به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه كليه اعضا موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت
نمايند:
 .1حفظ پوشش و شئونات اسالمی در محيط كتابخانه و تاالرهای مطالعه
 .2آوردن ساك و كيف به داخل كتابخانه ممنوع است  .استفاده از  Laptopبا هماهنگی كتابخانه
بالمانع است
 .3حفظ نظم و انضباط و سكوت در محيط كتابخانه مورد انتظار بوده و الزم است مراجعان از انجام
كارهايی از قبيل تردد بی مورد در راهروها ،سالن ها ،ايجاد سروصدا صندلی ها و ....بپرهيزند
 .4عدم استفاده از كارت ديگران و يا دادن كارت خود به ديگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با
كارت شناسايی معتبر و اصل كارت صورت ميگيرد
 .5آسيب نرساندن به وسايل كتابخانه اعم از ميز صندلی
 .6حفظ نظم در استفاده از كتابها و همكاری با كتابداران در جهت افزايش كمی و كيفی خدمات و
افزايش كارايی كتابخانه
 .7خودداری از جابجايی وسايل و تجهيزات كتابخانه  .باز و بسته كردن پنجره ها و استفاده از ميز و
امكانات اختصاصی كاركنان
 .4مطلع نمودن كتابداران (كتابخانه)در صورت كمبود و يا نبود منابع مورد در خواست
 .9عدم استعمال دخانيات  .پرهيز از خوردن و آشاميدن در محيط كتابخانه
 .13خروج غير قانونی (بدون هماهنگی) منابع كتابخانه
 .11رعايت احترام و حسن برخورد با كتابداران و كاركنان و عدم توهين به همكاران
 .12آسيب نرساندن به منابع و عدم اختالل در سيستم رايانه از قبيل استفاده از سايت های غير مجاز
و .......
 .13سرقت عمدی منابع
تبصره  :1در صورت عدم رعايت مقررات انضباطی در موارد شماره  1الی  9حداكثر دو نوبت تذكر داده
میشود  .در غير اينصورت و تكرار موارد پس از اطالع به صورت مكتوب طبق ضوابط قانونی به مراجع
ذيربط معرفی می گردد .
تبصره  :2برای موارد 11و 12و 13در صورت مشاهده تخلف مراتب بالفاصله به مسئولين ذيربط در دانشگاه
گزارش خواهد شد .
 .14ساعات كار كتابخانه مركزی به استثنای روزهای تعطيلی دانشگاه از ساعت 7صبح الی15بعد از ظهر
می باشد  .كتابخانه نيز موظف به اعالم ساعات كار در سايت و محل مناسب می باشند.
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