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 آئین نامه کتابخانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

کز و حفظ ود در کتابخانه مربیشتر و کارآمدتر از امکانات موج استفاده اهمیت کتاب و کتابخانه و به منظورنظر به 

ات انه مرکز تحقیقنامه استفاده از کتابخیکنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات، آئیننگهداری منابع و اعمال روش و 

رح نامه هستند به شی پیوست که همگی جز الینفک آیینهاها و فرمت علمی کشور به همراه دستورالعملسیاس

 شود.ذیل اعالم می

 

 : و کلیات تعاريف

برای مراجعه کنندگان و ارتقای  مرکزفراهم آوردن امکان دسترسی به منابع علمی و پژوهشی کتابخانه  هدف:

 های آموزشی و پژوهشی در مرکز از طریق:ت کتابخانه در جهت پشتیبانی فعالیتماسطح کیفی خد

 کتابخانه در پاسخگویی به مراجعان،افزایش توان  -1

 امکانات موجود در کتابخانه و استفاده بهتر از آنها.افزایش سطح دسترسی به منابع و  -2

 



2 
 

 لوح  ،های پژوهشیطرح، )اعم از روزنامه و مجله( منظور از منابع کتابخانه، کتاب، نشریات ادواری :منابع کتابخانه

-می (ISCرسانی و ای اطالعهای اطالعاتی)سمنتاک، نور، مرکز منطقهپایگاه و شنیداری دیداری مواد  فشرده،

  باشد. 

فزار اورود اطالعات شخص متقاضی به نرم و تکمیل فرم عضویتظور از عضویت در کتابخانه، : منعضويت

  باشد .میکتابخانه 

تمامی کارکنان رسمی یا پیمانی مرکز هستند که حکم استخدامی انها به عنوان  : منظورمرکز اعضای هیأت علمی

 عضو هبأت علمی صادر شده است.

دکترای  در منظور از دانشجوی تحصیالت تکمیلی، دانشجوی شاغل به تحصیل  :تحصیالت تكمیلیدانشجوی 

  باشد .می مرکز تخصصی

 باشد. یمو شورای عالی عتف  مرکزو قراردادی شاغل در  ، پیمانیکلیه پرسنل رسمی ،: منظور از کارکنانکارکنان

توانند به صورت غیر اجازه عضویت در کتابخانه را ندارند و می که افراد خارج از مرکز، اشخاص غیر عضو:

 عضو از منابع استفاده نمایند.

 باشند.گیری منابع کتابخانه میاعم از اشخاص عضو و غیرعضو که مجاز به امانتامانت گیرنده: 

 
هامواد و تبصره  

 اند از:از خدمات کتابخانه عبارت کنندگانماده يك: استفاده 

  اعضای هیأت علمی مرکزالف( 

 مرکزدانشجویان شاغل به تحصیل  ب(
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   مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیرخانه شورای عالی عتف پرسنلج( 

 کارت ملی(و به امانت سپاری )با ارائه  مرکزمراجعان متفرقه غیر وابسته به د( 

 اعضای طرح غدیر )با ارائه کارت غدیر(هـ( 

 

 توانند به عضويت کتابخانه درآيند:افراد ذيل می ماده دو:

ر و ارائه کارت شناسایی معتب مرکز پژوهشینامه از معاونت بازنشسته با ارائه معرفی علمیاعضای هیأت :1تبصره 

  .ند به عضویت کتابخانه درآیندتوانمی

صورت  ، درمرکزقراردادی شاغل در و  پیمانی اعم از رسمی، مرکز و اعضای هیأت علمی تمامی کارکنان :2تبصره 

ت درآیند. مدت عضوی ند به عضویت کتابخانهتوانمییک قطعه عکس ارائه  و تکمیل فرم درخواست عضویت

   و این مدت قابل تمدید است.افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین می شود 

 

 : امانت ماده سه

 امانت آن یصرفاً به اعضا کتابخانه منابع .می باشدمنوط به عضویت  کتابخانه امکانات و منابع از استفاده  - 1

 شود.می داده

ع لذا امانت گیرنده موظف است مناب ؛باشدپاسخگو می ،در قبال منابع امانت گرفته شده شخص امانت گیرنده -2

 تابخانهک به مسئول له مراتب راگونه عیب و نقص، بالفاصبررسی نموده و در صورت مشاهده هرامانتی را با دقت 

یین شده از طرف کتابخانه ملزم به پرداخت خسارت تع شخص امانت گیرنده . در غیر اینصورتاطالع دهد

 .باشدمی

 ارائه کارت ملی و یا کارت غدیر مقدور خواهد بود.تنها با امانت به اشخاص غیرعضو  -3
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 باشد:هزینه استفاده اشخاص غیرعضو از خدمات کتابخانه به شرح ذیل می :1تبصره 

 .ریال 31111کتاب: -2 ؛ریال 10111 مقاله:  -1هزینه دانلود: 

 تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد : -4

 مدت امانت تعداد منبع اعضا

 روز 31 پژوهشی طرح جلد 0شماره نشریه/ 3 /کتاب جلد 6 اعضای هیات علمی

 روز 31 شماره نشریه 2کتاب /  جلد 0 تحصیالت تکمیلی اندانشجوی

 روز 31 شماره نشریه 2کتاب /  جلد 0 کارکنان

 روز 10 کتاب جلد 2 (غیرعضوسایر )

 

ری ا: مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی ج1تبصره 

 .کند تغییر است کتابخانه ممکن

شده رزرو ن منبع موردنیاز خود را در صورتی کهامانت زمان  سررسید،توانند قبل از امانت گیرندگان می :2تبصره 

 سه دوره تمدید نمایند. به صورت حضوری یا تلفنی تا حداکثر ،دنباش

 شوند : نمی داده امانت زیر منابع   -0

 های مرجع کتاب -الف

 های پژوهشیطرح -ب

 های رزرو شده کتاب -ج

 نشریات ادواری -د
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شماره و یا یک جلد صحافی شده از  کت 2توانند حداکثر در صورت نیاز می ای هیات علمیعضا :1تبصره 

 به امانت بگیرند . ماهیک را به مدت حداکثر جلد طرح پژوهشی  0و نشریات ادواری 

 

 ماده چهار: جريمه ديرکرد 

انی به رسبخانه برگشت داده نشود ضمن اطالعصورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتادر  

محاسبه  کرد به ترتیب زیر، جریمه دیربا وی و یا تماس تلفنی ه پست الکترونیکی عضوصورت ارسال پیام ب

 خواهد شد: 

 ریال جریمه محاسبه خواهد شد. 1111روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ  7الف ( تأخیر به مدت 

 ریال محاسبه خواهد شد . 2111روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ  10روز تا  7ب ( تأخیر بیش از 

تاخیر بیشتر از یک ماه نامه  و ماه خواهد شد 2برای مدت  عضویتروز منجر به تعلیق  10از ج ( تأخیر بیش 

 به همراه درج در پرونده پرسنلی را به همراه خواهد داشت.وهشی مرکز ژار از سوی معاونت پطاخ

ب امانت گرفتن کتااز  و تسویه حساب با کتابخانه، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه :1تبصره

 .محروم خواهد شد

 

 ماده پنج: جبران خسارت 

ر نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثچنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم  -1

 اشد.بی امر به عهده مسئول کتابخانه میتشخیص چگونگ ؛می باشد از تاریخ سررسید امانت ظرف مدت یک ماه
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چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار )داخل و خارج کشور( نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صالحدید -2

 زیر شرح هب جریمه پرداخت اینصورت غیر در. نماید  کتابخانه منبع دیگری را جایگزین و نیازکتابخانه مسئول 

 :بود خواهد

 .شد خواهد محاسبه )برای منابع خارجی( آزاد ارز الف. کتاب و نشریات ادواری مطابق قیمت روز با   

و تهیه آن امکان پذیر ای، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد های چند جلدی یا دوره. درمورد کتابب   

 نباشد، امانت گیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز و یا ارز آزاد )کتب التین(

 پرداخت نماید. 

ه نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول ب خسارت جبران به نسبت امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت  -3 

 .بود خواهد محروم از امانت گرفتن منابع  ،نتیجه

 

 : تسويه حسابماده شش

 جریمه دیرکرد را مطابق با قوانین پرداخت و با کتابخانه تسویه نمایند. ،موظفند پس از هر بار تاخیر اعضا -1

، مأموریت بیش از سه ماه، فرصت مطالعاتی یا انتقال عضا هیأت علمی در صورت بازنشستگی، بازخریدا -2

 .تسویه حساب نمایند مرکزبه دانشگاه دیگر بایستی با کتابخانه 

رم ف بایستی از کتابخانه هاو یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ، انتقالدانشجویان هنگام فارغ التحصیلی -3

 .تسویه حساب دریافت نمایند

د انیا اخراج شدهموظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل محروم از تحصیل  مرکزواحد آموزش  -4

 تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید. کند را به کتابخانه اعالم
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رخصی یا م مراکز، انتقال به سایر ، بازخریددر صورت بازنشستگی مرکز و شورای عالی عتفرکنان کا -0

 .تسویه حساب نمایدست با کتابخانه طوالنی مدت می بای

 

 : رعايت نظم در کتابخانه ماده هفت

گان موظف دکننحفظ و حراست از اموال آن استفاده و کتابخانه آرام محیـط از بیشتـر هـرچـه استفـاده منظـور بـه

 باشند:به رعایت موارد زیر می

 کتابخانه محیط در مطلق سکوت رعایت-1   

 خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیاتری از خوددا -2   

 انفرادی بصورت مطالعه-3   

 وبرای افراد غیرعضبه هنگام ورود به کتابخانه  و یا کارت غدیر کارت شناسایی معتبر داشتن همراه به-0   

 همراه تلفن از استفادهعدم -6   

 

 ماده هشت : خروج غیر قانونی 

هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید بعنوان متخلف 

ف بعمل آید و تا تعیین تکلی در مورد وی معرفی خواهد شد تا اقدامات الزم حراستیا  مرکزبه کمیته انضباطی 

تبصره  7و   ماده 8نامه در وم خواهد شد. این آیینابخانه محرآن فرد از کلیه خدمات کت ،یا حراست از سوی کمیته

و از این تاریخ  رسیده است (فرآقای دکتر سجادیمعاون پژوهشی مرکز )به تصویب  10/11/1330 در تاریخ

 یکن تلقی و غیر قابل اجرا و بی اعتبار خواهد بود.لمهای مصوب قبلی در این مورد کاننامهتمامی آیین

 


