
 بسمه تعالی 

 

 آئين نامه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  

 تخصصی فناوریهاي نوین آملدانشگاه 

 

  تخصصي فناوریهاي نوین آمل  در راستاي گسترش فرهنگ کتابخواني و پژوهش در عرصه جامعه و دانشگاه، کتابخانه دانشگاه  

آمادگي دارد که به کليه متقاضيان خدمات الزم را ارائه نماید. بنابراین این آئين نامه درصدد تسهيل و شفاف نمودن چگونگي  

 . ليه طالبان علم خواهد بودبهره مندي از خدمات کتابخانه براي ک

 

 تعاریف آئین نامه   -1ماده 

بصري )شامل    -منظور از خدمات کتابخانه اي در این آئين نامه، خدمات امانت کتاب و منابع چاپي، مواد سمعي  -1-1بند  

 زیراکس مجالت و استفاده از بانکهاي اطالعاتي است. ،(   CDفيلم ویدیویي، کاست صوتي، اسالید و 

 اشد. ب منظور از کتابخانه، کتابخانه دانشگاه مي -1-2بند 

 . اشدبميتخصصي فناوریهاي نوین آمل ز دانشگاه در این آئين نامه، دانشگاه منظور ا -1-3بند 

 

 شرایط عضویت در کتابخانه مرکزی دانشگاه   -2ماده  

 

 اي دانشگاه استفاده نمایند. توانند از خدمات کتابخانهافراد با عضویت در کتابخانه مرکزي دانشگاه و ارائه مدارک الزم مي

 علمي دانشگاه ت ااعضاي هي   -2-1بند 

علميتمامي   • هيات  پيماني   اعضاي  رسمي،  از  اعم  درخواست    و  دانشگاه  فرم  تکميل  از  پس  قراردادي، 

شماره   )فرم  مي1عضویت  مربوطه  مدارک  ارائه  و  درآیند. (  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه  عضویت  به   توانند 

اداري دانشگاه بص  تبصره یک: نيروهاي  از  زیادي  اینکه تعداد  به  التدریس    قرارداديورت  با توجه  و حق 

مي معرفي  فعاليت  ارائه  با  نيروها  این  از  نمایند  کتبي  دانشگاه  نامه  پژوهشي  عضویت ميمدیر  به  توانند 

 عضویت دریافت دارند.   ه کتابخانه دانشگاه درآیند و شمار

یکسال تعيين پيماني، قراردادي و شرکتي از تاریخ صدور  دانشگاه    اعضاي هيات علميمدت اعتبار عضویت   •

اعتبار  و به مدت یکسال قابل تمدید است و در عين حال مدت  ارائه مدارک فوق مجدداً  با  مي شود که 

 عضویت کارمندان حق التدریس یک ترم مي باشد. 

است. • الزامي  معتبر  جدید  قرارداد  یا  حقوقي  حکم  آخرین  ارائه  فوق  افراد  عضویت  اعتبار  تمدید   جهت 

ترم دانشگاه نيز مي توانند با ارائه حکم بازنشستگي و تکميل فرم درخواست بازنشستگان مح  تبصره دو: 

 
 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري 

 هاي نوین آمل دانشگاه تخصصی فناوري 

 

 



دریافت   و شماره عضویت  درآیند  دانشگاه  کتابخانه مرکزي  عضویت  به  نياز  مورد  مدارک  و سایر  عضویت 

 نمایند. 

سه: دانشگاههاي   تبصره  غيردولتي،  و  دولتي  نهادهاي  سازمانها،  مؤسسات،  شرکتها،  از  یک  هر  چنانچه 

از خدمات  آ استفاده  به  تمایل  حقيقي(  و  حقوقي  )به صورت  عالي  آموزش  مراکز  سایر  و  غيرانتفاعي  زاد، 

اي دانشگاه را داشته باشند مي بایستي درخواست خود را کتبا به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه  کتابخانه

امکانات تا توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه بررسي و در صورت وجود  پاسخ   ارسال دارند  با شرایط خاص 

و   پژوهشي دانشگاه  معاونت  به عهده  این موارد صرفا  داده شود. بدیهي است مسئوليت تصميم گيري در 

 کتابخانه مرکزي است. 

چهار: صورت   تبصره  به  الذکر  فوق  بندهاي  موارد  از  غير  دیگر  افراد  عضویت  و  پذیرش  امکان  است  بدیهي 

 حقيقي وجود ندارد.

 گاه دانشجویان دانش -2-2

 کارمندان دانشگاه اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شرکتي و حق التدریس -3-2

 شرایط امانت کتاب به اعضاء کتابخانه مرکزی دانشگاه  -3ماده  

 ت علمي دانشگاه ااعضاي هي -1-3

روز تعيين مي شود. مدت مذکور حداکثر تا    30ت علمي دانشگاه حداکثر  ا مدت امانت کتاب براي اعضاء هي •

 دو بار قابل تمدید است.  

هي • ميااعضاء  علمي  همزمان  ت  بطور  حداکثر  بگيرند.  10توانند  امانت  کتاب   عنوان 

ورد  به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه ها، مدت و تعداد امانت در م  تبصره:

( اصلي  )Originalکتب  مرجع  کتب  همچنين  و  رشته  هر  جدید  تخصصي  و   )References حسب  )

شود )تشخيص و تعيين این نوع منابع به عهده مسئول بخش امانت و صالحدید رئيس کتابخانه تعيين مي

 باشد(.  مرجع کتابخانه مي

 دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه   -2-3

دا • براي  کتاب  امانت  دکتري  مدت  دانشجویان  و  ارشد  کارشناسي  دانشجویان    روز  14نشجویان  براي  و 

روز تعيين مي شود. مدت مذکور حداکثر تا دو بار قابل تمدید است )در صورتي که   7کارداني  و  کارشناسي

 رزرو نشده باشد(.  

عنوان و دانشجویان دکتري   6دانشجویان کارشناسي ارشد مي توانند حسب نظر کتابدار مسئول، حداکثر   •

 ت بگيرند.  عنوان کتاب امان 2عنوان و دانشجویان کارداني  4عنوان و دانشجویان کارشناسي   7

به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه ها، مدت و تعداد امانت در مورد کتب    تبصره یک:

( )Originalاصلي  مرجع  کتب  همچنين  و  رشته  هر  جدید  تخصصي  و   )References  رئيس صالحدید  حسب   )

 عهده مسئول بخش امانت و مرجع کتابخانه مي باشد(.  شود )تشخيص و تعيين این نوع منابع بهکتابخانه تعيين مي

دو: دارند.   تبصره  قرار  امانت  )یکم(  اول  اولویت  در  فوق  گروه  دانشجویان،  درسي  کتب  مورد   در 



در    تبصره سه: تغيير  بدون  داده مي شود  تر  اضافه  یک کتاب  مراجع ذیصالح صرفاً  تائيد  با  دانشجویان ممتاز  به 

 شرایط امانت.

 دان دانشگاه اعم از )رسمي، پيماني، قراردادي، شرکتي و حق التدریس( کارمن -3-3

 روز تعيين مي شود. مدت فوق حداکثر تا دو بار قابل تمدید است.   10مدت امانت براي اعضاء فوق  •

بگيرند.  • امانت  توانند  مي  کتاب  عنوان  دو  تا  حداکثر  همزمان  طور  به  فوق   افراد 

بازنشستگان    تبصره:  براي  کتاب  امانت  قابل    10مدت  دوبار  تا  حداکثر  فوق  مدت  شود.  مي  تعيين  روز 

 تمدید است. این افراد یک عنوان کتاب مي توانند امانت بگيرند.  

 

 قوانین و مقررات امانت کتاب از کتابخانه دانشگاه   -4ماده 

هاي طوالني مدت، فرصتهاي مطالعاتي، مأمور به هنگام مرخصيت علمي و کارکنان دانشگاه به  اکليه اعضاء هي  -4-1بند  

دیگر   عنوان  هر  به  و  بازنشستگي  و  تحصيل  ادامه  آموزشي،  مأموریت  تابعه،  مراکز  و  دانشگاه  از  خارج  در  شدن  خدمت 

 بایست مطابق مقررات با کتابخانه مرکزي دانشگاه تسویه حساب نمایند. مي

ا  تبصره یک: انتقال و کارگزیني مربوطه موظف  یا  از دادن هرگونه مرخصي طوالني مدت، مأموریت آموزشي  ست قبل 

از کتابخانه مرکزي دانشگاه مطالبه   2علمي تسویه حساب اشخاص را طبق فرم شماره  ت  اهيبازنشستگي به کارمندان و  

 نمایند. 

برابر مقررات از کتابخانه استفاده   توانندبا توجه به اینکه کارمندان قراردادي، شرکتي و حق التدریس نيز مي  تبصره دو:

کتابخانه  از  را  کارمندان  قبيل  این  حساب  تسویه  آن  اتمام  یا  قرارداد  لغو  هنگام  است  موظف  مربوطه  کارگزیني  نمایند 

 مرکزي مطالبه نماید. 

کتا  -4-2بند   به  دانشگاه  حساب  تسویه  فرم  و  شناسایي  کارت  همراه  به  تحصيل  از  فراغت  هنگام  در  بخانه  دانشجویان 

 هاي الزم انجام پذیرد.  مرکزي دانشگاه مراجعه تا تسویه حساب نهایي در کتابخانه مرکزي دانشگاه پس از بررسي

نمایند.  -4-3بند   مرجعه  شخصاً  بایستي  صرفاً  امانت  خدمات  از  استفاده  هنگام  کتابخانه   اعضاء 

 متقاضي معذور است. کتابخانه از دادن کتاب با شماره عضویت دیگران به افراد  تبصره سه:

آن    -4-4بند   به  کتابخانه  نظر کارشناس مسئول  یا مطابق  و  امانت گيرنده مفقود گردیده  توسط  که  کتابهایي  در مورد 

از   نویسنده حداکثر ظرف مدت یکماه  انتشارات و همان  با مشخصات همان  همان چاپ  بایستي عيناً  خسارت وارد شده 

 ده تهيه و به کتابخانه مربوطه تحویل شود.  تاریخ بازگشت کتاب توسط امانت گيرن

هاي دیگر کتاب را تهيه و  در صورتي که کتاب نایاب باشد و امکان خریداري عين آن نباشد بایستي از کتابخانه  -4-5بند  

 نسخه از آن )کپي و صحافي( آنها را به کتابخانه تحویل نماید.   2پس از آماده نمودن 

نيز اجرا نشده    4-5صلي کتاب با تأیيد کتبي کتابدار مسئول مقدور نباشد و همچنين بند  چنانچه تهيه نسخه ا  -4-6بند  

نظر   با  مطابق  کتاب  آن  مطالب  با  مشابه  کتابي  یا  کتاب  ویرایش جدید همان  است  موظف  گيرنده  امانت  باشد، شخص 

 کتابدار جایگزین کند.  



)پاره شدن جلد یا صفحات، عالمتگذاري و لک شدن آنها( در صورتي که امانت گيرنده به کتاب خسارت وارد نماید    -7-4

متقاضي معرفي   به  امانت  از طریق بخش  که  کتابخانه  نظر کارشناس  است مطابق  وسيله، موظف  با هر  و  به هر صورت 

 شود به جبران خسارت اقدام نماید.  مي

به کتاب  -8-4 اصلي  ارائه آن به جاي منبع  افراد  انجام هرگونه تقلب و تعویض منبع و  با  خانه تخلف محسوب گردیده و 

 متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.  

در    -9-4 و  رزرو  صورت  به  کتاب  این  باشد،  محدود  آن  نسخ  تعداد  و  بوده  زیاد  متقاضي  داراي  کتابي  که  صورتي  در 

ت( امانت داده خواهد  ساعت )بنا به تشخيص کتابدار مسئول بخش امان   24کتابخانه قرار خواهد گرفت و حداکثر به مدت  

 شد.  

اطلس هاي آموزشي بنا به تشخيص کتابدار مسئول )کتابدار بخش مرجع( حداکثر بمدت یک شب امانت داده    -10-4

 شود.  مي

ها( به هيچ وجه جهت    ها و پایان نامهها، کتب کمياب، مجالت، روزنامهها، دایره المعارفکتابهاي مرجع )فرهنگ  -11-4

استفاده خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفادهکنندگان موظفند آنها را در جایگاه مربوطه در بخش مرجع و 

 در محل کتابخانه مطالعه نمایند.  

زیر برخورد خواهد  -4-12 فرد مذکور حسب مورد به شرح  با  بازگردانده نشود،  چنانچه در موعد برگشت مقرر کتاب 

 : شد

علمي و کارمندان حق التدریس موظفند به ازاي هر یک روز تأخير ت  اهياعضاي  دانشجویان و همچنين    •

ریال )جریمه    1000علمي و کارمندان مبلغ  ت  اهيریال )دانشجویان( و اعضاء    500براي هر کتاب مبلغ  

 دیرکرد کتاب( بپردازند.

 

 قوانین و مقررات کلی خدمات امانت  -5ماده  

ارائه خدمات از این پس با گواهينامه، شناسنامه، کارت غذا ، کارت خوابگاه، کارت نظام پزشکي و سایر کارتها    -5-1بند  

 غيرممکن و ممنوع خواهد بود.  

بدار مسئول مي توانند  اعضاء غيرعضو کتابخانه مرکزي دانشگاه در صورت نياز به منبعي در صورت صالحدید کتا  -5-2بند

فقط در محيط مخزن کتابخانه، منبع مورد نظر را مطالعه و استفاده نماید. بدیهي است این افراد حق خارج کردن یا امانت  

 گرفتن منبع مذکور را به هيچ عنوان ندارند.  

اي  )و کال خدمات کتابخانه  ارائه خدمات امانت کتاب، مراجع و مجالت، مواد سمعي و بصري و بانکهاي اطالعاتي -5-3بند 

مورد اشاره در این آیين نامه( به دانشجویان دانشگاههاي آزاد، غيرانتفاعي )در تمامي انواع آن اعم از پيام نور، غيرانتفاعي،  

 غيردولتي و ... ( ممنوع است. 



علمي و  ت  اهي ندان اعضاء  تواند از طریق تکميل فرم تقاضا توسط همسر و یا فرزکتابخانه مرکزي دانشگاه مي  -5-4بند  

علمي مبني بر بر عهده گرفتن مسئوليت هرگونه خسارت و یا مفقود شدن کتاب، به ت  اهيپشت نویس آن توسط عضو  

 علمي نيز همانند شرایط کارمندان دانشگاه خدمات ارائه نماید.  ت  اهياعضاء خانواده  

 .  مي باشد  عصر15:30صبح الي  7:30زي چهارشنبه ادر روزهاي شنبه ال ساعت کار کتابخانه در بخش امانت -5-5بند 

براي ورود به بخش مرجع و همچنين استفاده از کليه امکانات کتابخانه و سالن مطالعه داشتن کارت دانشجویي    -5-6بند  

 الزامي است. 

نامه    -5-7بند   پایان  با اشخاص است همانند  آنها  برداشت  قانوناً حق  اسنادي که  از  از فهرست    کپي گرفتن  به غير  ها 

 مطالب ممنوع است.

يالت تکميلي و اساتيد مي توانند از مخزن باز استفاده نموده و هر تعداد نسخه مورد نياز خود  دانشجویان تحص  -5-8بند  

امانت   به  خود، کتاب  از حد مجاز  بيش  توانند  نمي  ليکن  و  نموده  واقع در مخزن مطالعه  به مطالعه  مربوط  را در محل 

 گرفته و از کتابخانه خارج نمایند.  

 پالتو، کتب شخصي و ... به کتابخانه ممنوع مي باشد.  همراه آوردن کيف، چتر،  -5-9بند 

 اوقات کار کتابخانه به اقتضاي فصل و برنامه آموزشي با نظر رئيس کتابخانه تعيين مي شود.   -5-10بند 

 کتابخانه در ایام تعطيالت رسمي از دادن هر گونه خدمات معذور است.   -5-11بند 

ضرورت و در صورت احساس نبود ابزار قانوني مورد نياز در این آئين نامه مي کتابخانه مرکزي دانشگاه حسب    -5-12بند  

تواند موارد پيشنهادي خود را در جهت اصالح، اضافه و یا حذف از این آئين نامه به معاون پژوهشي پيشنهاد نماید که در  

 و الزم االجرا خواهند شد.   صورت تصویب موارد مذکور توسط وي، موارد پيشنهادي در این آئين نامه اعمال گردیده

معاونت    -5-13بند   و  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه  عهده  بر  فوق  نامه  آئين  اجراي  حسن  بر  نظارت  و  اجرایي  پشتيباني 

 پژوهشي دانشگاه خواهد بود.  

 

 

 

 


