هب انم خداوند جان و خرد

آئیننامه عضویت
در کتابخانههاي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

کتابخانه مرکزي و مرکز اطالعرساني
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بخش اول :كليات
اهداف و ضرورت
با توجه به ضرورت هماهنگي جهت ارائه خدمات در كتابخانه مركزي و كتابخانههاي تحت پوشش دانشگاه صنعتي
امیركبیر ،بايد نحوه عضويت و ارائه خدمات به كاربران به صورت متمركز و در چارچوپ مشخص انجام شود .لذا اين
آيین نامه با هدف ارائه خدمات مطلوب بر اساس مصوبات موجود تدوين و براي همه كتابخانه ها الزم االجرا ميباشد.
تعاریف
اعضاء كتابخانهها :منظور از اعضاء كتابخانه تمامي افرادي هستند كه طبق مقررات به عضويت كتابخانه مركزي
درآمده و در سیستم نرمافزار كتابخانه مركزي داراي پروفايل عضويت ميباشند .اين افراد شامل دانشجويان تمامي
مقاطع ،اعضاء هیات علمي و كارمندان رسمي ،پیماني ،قراردادي و مدرسین مدعو و حقالتدريس دانشگاه صنعتي
امیركبیر و پژوهشگران مراكز تحقیقاتي ميباشند.
گروههاي زير ميتوانند به عضويت كتابخانه درآمده و از امكانات و خدمات آن استفاده نمايند:
الف) دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاه صنعتي امیركبیر
ب) اعضاي هیأت علمي و كارمندان دانشگاه صنعتي امیركبیر
ج) مدرسین مدعو و حقالتدريس
د) فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتي امیركبیر(طبق ضوابط تفاهم نامه)
ه) دانشجويان ،پژوهشگران و افراد متقاضي خارج از دانشگاه طبق ضوابط مصوب

بخش دوم :ضوابط ثبت نام
 1-2ثبت نام و عضویت دانشجویان
براي تمامي دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاه صنعتي امیركبیر بعداز ثبت نام آموزشي ،پروفايل عضويت
كتابخانه ايجاد ميگردد .لذا عضو بالقوه كتابخانه محسوب ميشوند و كارت دانشجويي آنها به منزله كارت عضويت
كتابخانه محسوب شده و مي توانند جهت فعال شدن عضويت به كتابخانه مركزي مراجعه نمايند تا از خدمات تمامي
كتابخانهها نیز بهرهمند گردند.
تبصره :1دانشجويان مهمان و يا دانشجوياني كه اطالعات آنها از طرف آموزش به كتابخانه مركزي ارسال نشده باشد با
مراجعه به كتابخانه مركزي و ارائه كارت دانشجويي و يا برگه موقت ثبت نام ،ضمن تكمیل فرم مربوطه ،فايل عضويت
آنها فعال خواهد شد.
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تبصره :2عضويت پژوهشگران پسادكترا ،پس از معرفي از طرف مديرامورپژوهشي و مديراموراداري دانشگاه ،ضمن
مراجعه و تكمیل فرم مربوطه ،فايل عضويت آنها فعال خواهد شد.

 2-2اعضاء هیات علمي دانشگاه
اعضاي هیات علمي رسمي و پیماني كه مايل به عضويت و استفاده از خدمات كتابخانه هاي دانشگاه هستند الزم
است پس از مراجعه به كتابخانه مركزي نسبت به تكمیل فرم درخواست عضويت و ارائه كپي آخرين حكم كارگزيني
و عكس اسكن شده اقدام نمايند.
 3-2مدرسین مدعو و حق التدریس
آن دسته از مدرسین مدعو و حق التدريس كه مايل به استفاده از خدمات كتابخانه هاي دانشگاه هستند نیز الزم
است با مراجعه به كتابخانه مركزي ضمن ارائه معرفینامه كتبي از دانشكده/گروه آموزشي مربوطه و تكمیل فرم
درخواست عضويت و ارائه عكس اسكن شده اقدام نمايند.
تبصره :مدت اعتبارعضويت اين گروه معادل مدت زمان قرارداد حق التدريس آنها خواهد بود.
 4-2کارمندان دانشگاه
آن دسته از كارمندان رسمي ،پیماني و قراردادي كه مايل به استفاده از خدمات كتابخانه هاي دانشگاه هستند نیز
الزم است ضمن مراجعه به كتابخانه مركزي و تكمیل فرم درخواست عضويت و ارائه كپي آخرين حكم كارگزيني و
عكس اسكن شده نسبت به عضويت خود اقدام نمايند.
 5-2فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر
آن دسته از دانش آموختگاني كه مايل به استفاده از خدمات كتابخانه هاي دانشگاه هستند ،الزم است عضو جامعه
فارغ التحصیالن شده و كارت عضويت دريافت نمايند سپس به كتابخانه مركزي مراجعه و ضمن تكمیل فرم
درخواست عضويت و ارائه عكس اسكن شده نسبت به عضويت خود اقدام نمايند.
تبصره :1مدت اعتبارعضويت اين گروه معادل مدت زمان اعتبار كارت جامعه فارغ التحصیالن آنها خواهد بود.
تبصره :2شرايط و ضوابط بر اساس تفاهم نامه في مابین تعیین و اجرا ميگردد.
تبصره :3عضويت اين افراد شامل استفاده از سالن مطالعه نميشود.
 6-2دانشجویان سایر دانشگاه ها و محققین و پژوهشگران متقاضي خارج از دانشگاه
دانشجويان ديگر دانشگاه ها و محققین و پژوهشگران كه مايل به استفاده از خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه
مي باشند ،بايد در بدو ورود با ارائه كارت شناسايي ضمن پرداخت هزينه ،مجوز استفاده روزانه دريافت نمايند .و براي
اين گروه امكان عضويت شش ماهه و يكساله نیز طبق شرايط مصوب میسر ميباشد.
تبصره :عضويت افراد خارج از دانشگاه به هیچ عنوان شامل استفاده از سالن مطالعه نميشود.
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 7 -2سازمان ها ،مؤسسات ،شرکت ها ،نهادها ودانشگاه هاي دولتي و غیردولتي و سایر مراکز آموزش عالي
(به صورت حقوقي)
اين دسته از متقاضیان چنانچه مايل به استفاده از خدمات كتابخانههاي دانشگاه باشند ،بايد درخواست خود را كتباً
به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايند تا توسط كتابخانه مركزي دانشگاه بررسي و در صورت وجود
امكانات پاسخ داده شود و طي قراردادي با آن مؤسسه امكان استفاده از منابع كتابخانههاي دانشگاه براي آنان فراهم
گردد .بديهي است مسئولیت تصمیم گیري در اين موارد صرفاً به عهده معاونت پژوهش و فناوري و كتابخانه مركزي
دانشگاه ميباشد.

بخش سوم :تعداد و مدت زمان امانت كتاب
 1-3مدت عضويت و تعداد مجاز امانت كتاب به هر يك از اعضاي كتابخانه به شرح زير ميباشد:
مدت عضویت

تعداد کتاب

مدت امانت

نوع عضویت

طول دوره خدمت

10

چهار هفته

 1ترم تحصیلي(قابل تمديد)

10

چهار هفته

دانشجويان دكترا و پسادكترا

طول مدت تحصیل

10

چهار هفته

دانشجويان ارشد

طول مدت تحصیل

7

دو هفته

دانشجويان كارشناسي

طول مدت تحصیل

5

دو هفته

كارمندان دانشگاه

طول دوره خدمت

3

دو هفته

حداكثريك سال(قابل تمديد)

2

دو هفته

بر اساس ضوابط

2

دو هفته

اعضاء هیأت علمي دانشگاه
هیأت علمي مدعو و حق التدريس

دانش آموختگان دانشگاه
عضو خارج از دانشگاه

تبصره :1كتابخانه ميتواند بنا به ضرورت(چنانچه منبعي متقاضي زيادي داشته باشد) تعداد كتابها و مددت اماندت را
كاهش دهد و يا بازگشت كتابها را قبل از پايان مدت امانت درخواست نمايد.
تبصررره :2اعضددا مددي تواننددد كتدداب هدداي امدداني خددودرا درصددورت عدددم رزرو تددا چهددار مرتبدده از طريددق پورتددال
كتابخانه(غیرحضوري)تمديد نمايند.
 2-3منابعي که امانت داده نميشود:
الف -كتابهاي مرجع
ب -پاياننامههاي تحصیلي
ج -نشريات ادواري
د -بانكهاي اطالعاتي ،طرحهاي پژوهشي و مواد ديداري و شنیداري
تبصره :كپيبرداري از منابع غیر قابل امانت به استثناء موارد "ب" و" د" امكانپذير ميباشد.
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بخش چهارم :مقررات استفاده از امكانات و خدمات
 1-4مقررات عمومي:
-

همراه داشتن كارت دانشجويي جهت استفاده از خدمات كتابخانه الزامياست.

 استفاده از كارت ديگران به هرعنوان ممنوع ميباشد. كتابخانه از ارائه سرويس به همراهان معذور ميباشد. غذا خوردن و استعمال دخانیات در تمامي محلهاي كتابخانه ممنوع است. هرگونه كپيبرداري و عكسبرداري از منابع كتابخانه بدون مجوز ممنوع است. حفظ سكوت در تمامي محلهاي كتابخانه الزامي است. استفاده از تلفن همراه در مخزن كتابخانه و سالنهاي مطالعه ممنوع است. همراه داشتن كیف و هرگونه وسايل شخصي در مخزن كتابخانه ممنوع است استفاده از خدمات و امكانات ،صرفاً براي صاحب كارت مجاز ميباشد. عدم رعايت مقررات كتابخانه موجب ابطال عضويت و در صورت لزوم پیگرد قانوني مراجع ذيربط ميگردد. امكان استفاده از سالنهاي مطالعه فقط مختص دانشجويان دانشگاه صنعتي امیركبیر ميباشد. 2-4جریمه دیرکرد
تأخیر در تحويل و يا تمديد كتابهاي امانتي مشمول جريمه ديركرد مطابق مقررات كتابخانه ميباشد .درصورتي
كه امانت گیرنده در زمان تعیین شده از سوي كتابخانه ،كتاب يا كتابهايي كه امانت گرفته را مسترد ننمايد،
مشمول جريمه به ازاي هر روز ديركرد به مبلغ 500ريال تا 5روز و بعد از آن مبلغ دوبرابر محاسبه ميگردد.
در صورت رزرو داشتن كتاب نیز جريمه ديركرد دو برابر محاسبه خواهد شد.
 3 -4جبران خسارت
در صورت آسیب رساندن به كتاب عالوه بر جريمه مرتبط ،كتاب بايد توسط عضو ترمیم و يا عیناً خريداري و
جايگزين گردد .همچنین در صورت مفقود نمودن كتاب ،عنوان گمشده عیناً بايد خريداري و جايگزيني گردد و عالوه
بر آن شامل جريمه سه ماه تعلیق عضويت براي بار اول و در صورت تكرار تعلیق يك ترم و يا لغو عضويت ميگردد.
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 4-4تسویه حساب
هر نوع تغییر در وضعیت اعضاي كتابخانه از جمله تغییر رشته ،انصراف از تحصیل ،فارغالتحصیلي دانشجويان و
انصراف ،بازنشستگي يا بازخريدي اعضاي هیات علمي و كارمندان و استفاده از مأموريتهاي دراز مدت(داخل و خارج
از كشور) منوط به اطالع و انجام تسويه حساب با كتابخانه مركزي دانشگاه ميباشد.

این آیین نامه در چهار بخش و 13ماده و  9تبصره بر اساس مصوبات موجود تدوین شده و توسط رئیس کتابخانه مرکرزي
ومرکزاطالعرساني و معاونپژوهشوفناوري دانشگاهصنعتيامیرکبیر بهتصویب رسیده و الزماالجرا است.
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