آئیننامهعضویتکتابخانهمرکزيدانشگاهصنعتيامیرکبیر

" كتابخانه فنّي و مهندسي تهران (شهيد صبوري)"
اين آييننامه به منظور توسعه دسترسی دانشپژوهان به منابع اطالعاتی كتابخانه فنی و مهندسی تهران (شهيد صبوري) در
مجموعه پرديس دانشگاه صنعتی اميركبير تنظيم شدهاست و شامل مجموعهاي از ضوابط و دستورالعملها درباره امانت كتاب و
ارائه خدمات اطالعرسانی در حوزه علوم پايه و فنی -مهندسی به مراجعهكنندگان است و هدف از تدوين آن حفظ حقوق و تبيين
تکاليف اعضاء میباشد.

ماده  ) 1جامعه تحت پوشش كتابخانه
گروههاي زير میتوانند به عضويت كتابخانه درآمده و از خدمات آن استفاده نمايند:
الف) دانشجويان و فارغالتحصيالن دانشگاه صنعتی اميركبير
ب) اعضاي هيأت علمی و كاركنان دانشگاه صنعتی اميركبير
ج)كاركنان و مديران شهرداري تهران
د) دانشجويان ،دانشآموختگان و پژوهشگران رشته هاي علوم پايه و فنی -مهندسی (غير دانشگاه صنعتی اميركبير)
و) مؤسسات دولتی و غير دولتی
ه) آزاد

ماده  ) 2انواع عضویت
جامعه تحت پوشش كتابخانه بر اساس شرايط زير میتوانند در چارچوب يکی از انواع `هشتگانه زير به عضويت كتابخانه درآيند.
الف) عضویت ویژه
 -1شهردار و معاونان شهرداري تهران
 -2اعضاي هيأت علمی كليه دانشگاهها با رتبه استادي
 -3رؤساي پيشين دانشگاه
 -4چهرههاي ماندگار در رشتههاي علوم پايه و مهندسی

 -5نخبگان كشور (بر اساس مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی كشور)
تبصره  -1كليه افراد فوق از طريق عضويت ويژه از كليه خدمات كتابخانه بهرهمند خواهند گرديد.
ب) عضویت اعضاء هيأت علمي
 -1اعضاء هيأت علمی دانشگاه صنعتی اميركبير
 -2اعضاء هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تبصره  -2كليه اعضاء اين گروه با توجه به نوع حق عضويت پرداختی ،از خدمات كتابخانه بهرهمند خواهند گرديد.
ج) عضویت دانشجویان
دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير
د) عضویت دانشآموختگان
دانشآموختگان رشتههاي علوم پايه و فنی -مهندسی دانشگاه صنعتی اميركبير
ه) عضویت كاركنان
كاركنان شاغل و بازنشستههاي دانشگاه صنعتی اميركبير و شهرداري تهران
و) عضویت دانشجویان و دانشآموختگان سایر دانشگاهها
دانشجويان و فارغالتحصيالن ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
ي) عضویت حقوقي
كليه سازمانها و مؤسسات دولتی و غير دولتی كشور
ل)آزاد
شامل هيچكدام از اين دستهبنديها نباشند.

ماده  ) 3شرایط عضویت
براي تمامی اعضاي كتابخانه با توجه به نوع عضويت ،پس از ارائه مدارک زير ،كارت عضويت با قيد مدت اعتبار صادر میشود.
مدارک مورد نياز:
 )1تکميل فرم عضويت
 )2ارائه عکس

)3
)4
)5
)6
)7

ارائه تصوير شناسنامه و يا كارت ملی
ارائه مدرک معتبر مبنی بر دارا بودن شرايط ،يکی از انواع عضويت
پرداخت حق عضويت (بر اساس دستورالعمل اجرائی ميزان حق عضويت ساالنه پيوست اين آييننامه)
ارائه گواهی كسر از حقوق يا تعهدنامه محضري با امضاي ضامن كارمند رسمی .ارائه گواهی اشتغال به
تحصيل براي دانشجويان ساير دانشگاه ها در هر نيمسال تحصيلی الزامی میباشد.
انواع ديگر عضويتها كه شامل بند  6نمیشوند میبايستی تعهدنامه محضري بدهند.

تبصره  - 3صدور كارت المثنی نيازمند طی مراحل اداري ،صرف زمان و پرداخت جريمه است.
تبصره  - 4براي كاركنان رسمی نهادها و سازمانهاي دولتی ،ارائه گواهی كسر از حقوق الزامی است.
تبصره  - 5متقاضيانی كه شامل تبصره  4نمیباشند ،با ضمانت كارمند رسمی دولت و ارائه گواهی كسر از حقوق امکانپذير است.

ماده  ) 4مدت عضویت
مدت عضويت گروههاي مذكور در انواع هشتگانه ماده  2به شرح زير میباشد.
نوع عضویت

مدت عضویت

ويژه

يک سال

اعضاء هيأت علمی دانشگاه اميركبير (استاديار،
دانشيار ،مربی)

يک سال

اعضاء هيأت علمی ساير دانشگاهها (استاديار،
دانشيار ،مربی)

يک سال

دانشجويان* دكترا

طول مدت تحصيل

دانشجويان* ارشد

طول مدت تحصيل

دانشجويان* كارشناسی

طول مدت تحصيل

كاركنان

طول مدت خدمت

دانشآموختگان دانشگاه صنعتی اميركبير

يک سال

دانشجويان ساير دانشگاهها

هرنيمسال تحصيلی

دانشآموختگان ساير دانشگاهها

يک سال

حقوقی

يک سال
*دانشجويان مهمان فقط در دوره تحصيلی در دانشگاه میتوانند عضو كتابخانه باشند.

تبصره  - 6اعضاء هيأت علمی ،كاركنان دانشگاه صنعتی اميركبير و شهرداري تهران پس از بازنشستگی میتوانند با ارائه كارت
بازنشستگی به عضويت كتابخانه درآيند(.در همان نوع عضويت قبلی)

ماده  ) 5تمدید عضویت
 1-5تمديد عضويت منوط به احراز مجدد شرايط عضويت خواهد بود.
 2-5ميزان وجهالضمان و حق عضويت هر ساله تعيين و اعالم میشود .ميزان حق عضويت بر اساس گروههاي عضويت
مشخص شده در دستورالعمل اجرائی عضويت مشخص گرديدهاست.
 3-5كارت عضويت آن دسته از اعضاء كه در زمان انقضاء تمديد نگردد ،فاقد اعتبار خواهد بود.
 3-6رعايت مقررات كتابخانه توسط عضو و رضايتمندي مديريت از عضو.

ماده  ) 6خدمات كتابخانه
مجموعه خدماتی كه دركتابخانه ارائه میشود به قرار زير است:
 1-6امانت كتاب
 2-6طرح امانت بين كتابخانهاي
 3-6استفاده از سالن مطالعه
 4-6استفاده از كتابخانه ديجيتال
 5-6استفاده از خدمات اينترنتی
 6-6جستجو در پايگاههاي اطالعاتی  Off-line,On-lineو تهيه مقاله
 7-6نشريات چاپی
 8-6مقاالت آرشيوي (چاپی و الکترونيکی)
 9-6خدمات مرجع (استفاده از كتابهاي مرجع ،مشاوره ،راهنمايی و رفع نيازهاي اطالعاتی علمی)
 11-6مواد سمعی و بصري و خدمات لوح فشرده
 11-6مطالعه پاياننامهها (چاپی و الکترونيکی) در محل
یادآوري :استفاده از كتابخانه با توجه به سطوح مختلف عضويت متغير خواهد بود.

ماده  ) 7مقررات امانت ،تمدید ،رزرو و استرداد كتاب
اعضاي كتابخانه با توجه به سطح عضويت مطابق شرايط مندرج در جدول ذيل از كتابخانه"فنی و مهندسی تهران" كتاب امانت
میگيرند:
تعداد كتاب

مدت امانت

نوع عضویت
ويژه

11

چهار هفته

اعضاء هيأت علمی دانشگاه اميركبير (استاديار،
دانشيار ،مربی)

8

چهار هفته

اعضاء هيأت علمی ساير دانشگاهها (استاديار،
دانشيار ،مربی)

5

سه هفته

دانشجويان دكترا

8

سه هفته

دانشجويان كارشناسی ارشد

7

دو هفته

دانشجويان كارشناسی

5

دو هفته

كاركنان

3

دو هفته

دانشآموختگان دانشگاه صنعتی اميركبير

3

دو هفته

دانشجويان ساير دانشگاهها

2

دو هفته

دانشآموختگان ساير دانشگاهها

2

دو هفته

حقوقی

2

دو هفته

 1-7شرط امانت گرفتن كتاب ،دارا بودن كارت عضويت كتابخانه است.
 2-7كتابخانه میتواند بنا به ضرورت تعداد كتاب ها و مدت امانت را كاهش دهد و يا بازگشت كتابها را قبل از پايان
مدت امانت درخواست نمايد.
 3-7حق استفاده از كارت عضويت قابل انتقال به غير نمیباشد.
 4-7چنانچه منابع مورد درخواست متقاضی در كتابخانه موجود نباشد ،پس از جستجو و يافتن منبع مورد نظر در ساير
كتابخانههاي طرف قرارداد با كتابخانه ،متقاضی میتواند درخواست خويش را با تکميل فرم مربوطه به بخش تأمين منابع
اطالعاتی اعالم نمايد ،تا كتابخانه نسبت به تهيه آن اقدام نمايد.
تبصره  - 7استفاده غير مجاز از كارت ساير اعضاء مشمول جريمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات كتابخانه خواهدشد.
تبصره  - 8تمديد امانت كتاب در صورتی امکان پذير است كه:
الف .كتاب توسط اعضاي ديگر كتابخانه رزرو نشدهباشد.

ب .عضو ،مشمول جريمه تأخير كتابهاي امانی نباشد.
تبصره  - 9عضو تا  48ساعت بعد از اعالم بازگشت (كتاب رزرو شده) توسط كتابخانه ،میتواند اقدام به امانت كتاب نمايد.
تبصره  - 11چنانچه منبعی متقاضيان زيادي داشته باشد ،كتابدار بخش امانت میتواند با هماهنگی مدير بخش مدت امانت را
كاهش دهد.
تبصره  - 11در موارد خاص ،امانت منابع بيش از زمان و تعداد مقرر در جدول زمانبندي ماده  7با تشخيص مدير بخش و
هماهنگی با مدير كتابخانه امکانپذير خواهد بود.

ماده  ) 8منابعي كه امانت داده نميشود :
 1-8كتابهاي مرجع
 2-8نشريات ادواري
 3-8پاياننامههاي تحصيلی
 4-8مواد ديداري و شنيداري ،پايگاهها و بانکهاي اطالعاتی ،و نرمافزارهاي كامپيوتري و طرحهاي پژوهشی
تبصره  - 12كپیبرداري از منابع غير قابل امانت به جز موارد بندهاي  3-8و 4-8امکانپذير است.

ماده  ) 9جریمه دیركرد
 1-9درصورتی كه امانت گيرنده در زمان تعيين شده از سوي كتابخانه ،كتاب يا كتابهايی را كه امانت گرفته مسترد
نکند ،مشمول جريمه به ازاي هر روز ديركرد خواهد شد.

ماده  ) 11جبران خسارت
چنانچه امانت گيرنده كتاب را گم كند يا ناقص تحويل دهد ،جبران خسارت وارده بر عهده وي خواهد بود.
 1-11در مورد جايگزينی كتاب گمشده توسط عضو ،چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلی امکان تهيه اصل
كتاب در داخل و خارج از كشور نباشد ،تصميمات نهايی براي جايگزينی آن به عهده مدير بخش تأمين منابع اطالعاتی
در كتابخانه است .بديهی است تا جايگزينی منبع ،فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد.

ماده ) 11تسویه حساب
 1-11هر نوع تغيير در وضعيت اعضاي كتابخانه از جمله انصراف از تحصيل ،فارغالتحصيلی (براي دانشجويان)،
بازنشستگی يا بازخريدي (براي كاركنان) ،و استفاده از مأموريتهاي دراز مدت (سفرهاي خارج از كشور) منوط به انجام
تسويه حساب با كتابخانه است.
تبصره  -13در هنگام تسويه حساب با كتابخانه ،بازگرداندن كارت عضويت الزامی است.
تبصره  -14براي اعضاء حقوقی در صورت عدم تمديد قرارداد و يا تفاهم نامه از سوي سازمان متبوع ،اين دسته از اعضاء موظف به
تسويه حساب با كتابخانه هستند.

ماده  ) 12موارد خاص
براي حل و فصل مواردي كه در آييننامه عضويت وجود ندارد ،از طريق مديريت كتابخانه بررسی و اقدام مقتضی به عمل خواهد
آمد.

ماده ) 13مقررات عمومي كتابخانه
 .1رعايت كامل آداب فرهنگی ،اجتماعی و دينی در محيط كتابخانه و تاالرهاي مطالعه و رايانه الزامی است.
 .2خوردن ،آشاميدن ،استعمال دخانيات ،و همراه داشتن اطفال در محل كتابخانه ممنوع است.
 .3هرگونه كپیبرداري و عکسبرداري از منابع كتابخانه بدون مجوز ممنوع است.
 .4حفظ سکوت در سالن ورودي و تاالرهاي مطالعه و رايانه الزامی است.
 .5استفاده از تلفن همراه در مخزن كتابخانه ،تاالرهاي مطالعه و رايانه ممنوع میباشد.
 .6همراه داشتن كيف ،كتاب ،دفتر و هرگونه لوازم شخصی در مخزن ممنوع است و مراجعه كنندگان صرفاً
میتوانند چند برگ كاغذ و مداد به همراه داشتهباشند.
 .7استفاده از كارت عضويت و خدمات كارت صرفاً براي صاحب كارت مجاز میباشد.
 .8عدم رعايت مقررات كتابخانه موجب ابطال كارت عضويت و در صورت لزوم پيگرد قانونی مراجع ذيربط
خواهدبود.

 .9به همراه داشتن كارت عضويت ،جهت استفاده از خدمات كتابخانه الزامی است.

ماده  ) 14هزینههاي عضویت
كليه هزينه هاي استفاده از انواع خدمات كتابخانه در دستورالعمل اجرائی با پيشنهاد هر ساله كتابخانه ،تأييد حوزه پژوهشی و
تصويب آن در هيأت رئيسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده  ) 15تجدید نظر و اصالحات
هرگونه تغيير و اصالحيه در اين آييننامه با پيشنهاد كتابخانه ،تأييد حوزه پژوهشی و تصويب آن در هيأت رئيسه دانشگاه قابل
اجرا خواهد بود.

ماده ) 16این آیين نامه در  16ماده و  47زیر ماده و  14تبصره و یك پيوست (دستتورالعم اجرایتي ميتزان حت
عضویت ساالنه) تدوین و درتاریخ  91/12/6توسط هيأت رئيسه دانشگاه به تصویب رسيده و الزم االجرا است.

