
 

 بسمه تعالي

 هاي دانشگاه تهراننامه استفاده از كتابخانهآيين
 

و  هاو كتابخانه و به منظور استفاده بيشتر و كارآمدتر از امكانات موجود دركتابخانه  نظر به اهميت كتاب

ی يكنواخت و هماهنگ اهحفظ و نگهداری منابع  و اعمال روش ،دانشگاه تهرانواحدهای تحت پوشش 

و ا هدستورالعمل ههای دانشگاه تهران به همرانامه استفاده از كتابخانهآيين ،ایمواد كتابخانهخدمات در ارائه 

 .دشونامه هستند به شرح ذيل اعالم ميالينفك آيين ءهای پيوست كه همگي جزفرم

 

 فصل اول :تعاريف و كليات

 هدف  1ماده 
 

-های دانشگاه تهران برای مراجعهپژوهشي كتابخانهفراهم آوردن امكان دسترسي به منابع علمي و 
های آموزشي و پژوهشي در كتابخانه در جهت پشتيباني فعاليتكنندگان و ارتقای سطح كيفي خدمات 

 دانشگاه از طريق :

 ها در پاسخگويي به مراجعانافزايش توان كتابخانه-1

 های دانشگاه و استفاده بهتر از آنهاافزايش سطح دسترسي به منابع و امكانات موجود در كتابخانه-2

 

 مجموعه منابع-2ماده
 

پژوهان در های محققان و دانشهای دانشگاه تهران كه پشتوانه آموزش عالي و پژوهشمجموعه كتابخانه

كيل سسات وابسته تشؤها و مهای دانشكدهروند از يك كتابخانه مركزی و كتابخانهكشور به شمار مي

 .گردندمي

های كتابخانه مركزی بيشتر در خدمت فعاليت كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران: الف.

گردآوری گيرد .اين كتابخانه وظيفه تنوع از منابع پژوهشي را دربر ميای مپژوهشي قرار دارد و مجموعه

سي و آثار مرجع شناشناسي و ايرانمنابع مربوط به مطالعات اسالم ،منتشر شده در كشور گوناگون آثار

 .بر عهده دارد نيز های مختلف دانشگاهي انتشار يافته در خارج از كشور رارشته

سب نيازهای علمي و ها بر حهای دانشكدهكتابخانه سسات وابسته:ؤها و مهای دانشكدهكتابخانه ب.

آموزشي  اند و موظف به گردآوری و نگهداری منابع تخصصي وخود به وجود آمده ةآموزشي دانشكد

 .باشندو مدرسان گروههای آموزشي خود مي مورد نياز دانشجويان

 های دانشگاه تهران عبارت است از :انواع منابع موجود در كتابخانه ج.



 ای تحصيليهنامهو پايانشامل كتابها  نگاشتها:تك (1

 غير ادواريهاو شامل ادواريها  پيايندها: (2

 و نقشه ها هاها و عكسميكروفيلم ،اسناد خطي ،خطيهای شامل نسخه مواد آرشيوی: (3

  تصويری صوتي وهای انواع رسانه شامل مواد ديداری و شنيداری: (4

 منابع الكترونيكي (5

 شوند:بع و موادی كه به امانت داده نميمنا -د

، هاسالنامه ،هانامهچكيده ،هانمايه ،هاكتابشناسي، هانامهواژه ،هاكتب مرجع)دايره المعارف -1

 (اسناد و مدارك ،منابع جغرافيايي ،های جمعينامهسرگذشت

 كتابهايي كه هنوز در دفتر اموال كتابخانه ثبت نشده است -2

 كليّه مواد آرشيوی -3

 هاپايان نامه -4

نشريات ادواری و نشريات و كتبي كه كتابخانه برای  ،هااطلس ،های مجلدشدهمجالت و روزنامه -5

 .مدت معيني به امانت گرفته است

 مواد ديداری و شنيداری  -6

 ایلوح های فشرده و هرگونه نرم افزار رايانه ،منابع ديجيتالي -7

 

 عضويت  فصل دوم:

 اعضا  -3ماده

 های دانشگاه پذيرفته شوند:های زير مي توانند به عضويت كتابخانهگروه

و  كاركنان دانشگاه تهران )رسمي يا پيماني( ،ه مقاطع تحصيليدانشجويان كليّ ،ت علميأاعضای هي-1

 .افراد بازنشسته دانشگاه

توانند به عضويت دانشگاه علوم پزشكي تهران فقط ميت علمي و دانشجويان أاعضای هي -1تبصره

 .كتابخانه مركزی در آيند

ت علمي و أاعضای هي ،دانشجويان مهمان ،مدعو ،التدريسحقّ ،عضويت استادان پاره وقت -2تبصره

همكاری دارند با معرفي نامه رئيس واحد و يا معاونت  هادانشكدههای ديگر با كاركناني كه به صورت

 شود.آموزشي دانشكده مربوط پذيرفته مي

 .های دانشگاه باشنددهای همكاری با هريك از كتابخانهافرادی كه عضو قراردا -2

 اين آيين نامه 1فراد مشمول پيوست  ا -3

 .باشندعضو كتابخانه مورد قرارداد مي ساير افراد صرفاً 1بجز مشمولين بند  -3تبصره

 .نامه برای افراد الزامي استمراجعه به كتابخانه مربوط جهت تعيين باركد كارت و مطالعه آيين -4تبصره



دار الزامي ي ( موجود نباشد، معرفي نامه عكسدانشجوي) كارت در مواردی كه كارت معتبر -5تبصره 

 است.

 ي در تمامي موارد الزامي است.ارائه كد مل -6تبصره 

 

 شرايط عضويت  :4ماده

نامه يا معرفي وكارت و) شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه، پاسپورت( ارائه كارت شناسائي معتبر -1

 دار بر حسب موردعكس

 درخواست عضويتتكميل فرم  -2

 قطعه عكس 2ارائه -3

 

 مدت عضويت :5ماده 

 .باشددت اعتبار كارت دانشجويي آنها ميمدت عضويت دانشجويان تا پايان م -1

ت علمي و كاركنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و أعضويت اعضای هي -2

 .از تسويه حساب تمديد خواهد شد پس پس از بازنشستگي هر سال

 .عضويت استادان پاره وقت و حق التدريس حداكثر تا پايان يك نيمسال تحصيلي است -3

، دكتری و ماه 3طالب  حوزه علميه  حداكثر  عضويت آزاد، شامل دانشجويان كارشناسي ارشد، -4

 سال . 1محققين 

 

 امانت كتاب: فصل سوم 

 امانت گيرندگان :6ماده

 .است 1بند 3ماده  های دانشگاه مختص افراد موضوعحق امانت گرفتن كتاب از كتابخانه -1

دانشجويان  ،اعضای آزاد ،هاهئه خدمت به متقاضيان ساير دانشگاكتابخانه مركزی موظف به ارا -1تبصره

 باشد.دكتری و باالتر  با ضوابط تعيين شده از سوی كتابخانه مركزی مي

 .انند تنها با ارائه كارت باركددار كتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده كننددانشجويان مي تو -2

تواند بعد از وارد شدن باركد كارت و دادن برگه خروج كه مشخصات كتاب مورد امانت متقاضي مي -3

 از كتابخانه خارج كند.يين شده بر روی آن نوشته شده است كتاب را با توجه به مهلت تع

دادن يكي از نسخ كتاب  مجاز است در صورتي كه متقاضيان كتابي افزايش يابد از امانتبخش امانت  -4

 .خودداری نمايد

های بيشتری از آنها وجود ندارد را كتابخانه منابعي را كه متقاضي بيشتری دارد و امكان تهيه نسخه -5

در كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد. تشخيص اين  تا منحصراً ددر بخش ذخيره نگهداری خواهد كر



ييد آن به وسيله مدير أشي و همچنين گزارش ميز امانت و تموارد بر اساس در خواست گروههای آموز

 .كتابخانه است

نند قبل از تاريخ بازگشت كتاب مدت زمان امانت كتاب خود را در صورتي كه اامانت گيرندگان مي تو -6

 .يش درخواست نشده باشد به صورت حضوری يا تلفني تمديد نمايندكتاب مورد نظر پ

 

 پيش در خواست  - 7ماده 

تواند پيش درخواست خود در صورتي كه كتاب مورد در خواست متقاضي در امانت باشد متقاضي مي -1

 .تا نسبت به ذخيره  كتاب اقدام شود كند را به ميز امانت اعالم

 .به كتابخانه مراجعه كند ،تعيين شده پيش در خواست كتاب متقاضي موظف است در تاريخ -2

ساعت پس از 24در صورت عدم مراجعه متقاضي كتابخانه موظف است كتاب در خواست شده را تا  -3

 .تاريخ تعيين شده برای متقاضي نگهداری نمايد

ند كتاب ذخيره اتوكتابخانه مي 3در صورت عدم مراجعه متقاضي پس از مهلت تعيين شده در بند  -4

 .ضي ديگر قرار دهداشده را در اختيار متق

 

 تعداد منابع و مدت زمان امانت  - 8ماده 

 

 افراد
كتابخانه 

 مركزی

كتابخانه 

دانشكده/ 

 موسسه

 ایكتابخانهبين
تعداد كل 

 منابع

مدت 

 امانت

امانت در محل كتابخانه 

 دانشكده يا موسسه

ت اعضای هيأ

 علمي
 6 هفته 4 13 3 7 3

دانشجويان 

 دكتری
 6 هفته 4 11 2 6 3

دانشجويان 

 كارشناسي ارشد
 5 هفته 3 10 2 5 2

دانشجويان 

 كارشناسي
 4 هفته 2 8 2 4 2

كاركنان دانشگاه 

) رسمي، پيماني تهران

 و قراردادی(
 3 هفته 2 8 2 3 3

)طبق  ساير اعضا

توافق صورت گرفته در 

 قراردادهای منعقده(
 

 



د به كوی دانشگاه را دارند به دانشجوياني كه مجوز ورو كتابخانه مستقل كوی دانشگاه صرفاً :1تبصره

 نسخه است. 2و ظرفيت امانت كتاب آن   نمايد و از جدول باال مستثني بودهميدهي سرويس

ال اول (، در چهار سنظير رشته بيوتكنولوژی) دانشجويان دوره های كارشناسي ارشد پيوسته :2تبصره 

 آيند.شجويان كارشناسي ارشد به شمار ميو طي سال پنجم و باالتر معادل دان معادل دانشجويان كارشناسي

در انتهای هر سال موظف به تسويه حساب با  كاركنان و اعضای هيأت علمي بازنشسته: 3تبصره

 های محل مراجعه مي باشند.كتابخانه
 

 امانت محدود  :9ماده

شوند و منابع آموزشي و تحقيقي معرفي مي كتابخانه كه توسط اساتيد به عنوانآن دسته از منابع 

ج و به در طول نيمسال تحصيلي از مجموعه اصلي كتابخانه خار ،نفر داشته باشند 5متقاضي بيش از 

ر اختيار ساعت د 48خواستي در اين بخش حداكثر برا ی گردد . منابع دربخش امانت محدود منتقل مي

 شود.ار داده ميمتقاضي قر

ساعت ديگر امكان پذير  48برای  ،در صورت عدم وجود متقاضي ديگر ،تمديد مدت زمان امانت :1تبصره 

 است.

 كتابخانه مركزی از شمول اين ماده مستثني مي باشد. :2تبصره 

 

 جريمه دير كرد بازگشت كتاب :10ماده 

 كتاب را به كتابخانه برگشت دهد.،س تاريخ مقرر در برگ امانتأامانت گيرنده موظف است ر -1

ريال 2000خير مبلغ أبرای هر روز ت ،چنانچه كتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانيده نشود -2

ريال در 3000خير أت (و پس از آن به ازای هر روز تبدون احتساب تعطيال،روز  5كرد )تا جريمه دير

عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از  شد. بديهي استارائه رسيد اخذ خواهد  شود كه بانظر گرفته مي

ت علمي از پرداخت جريمه دير أدر صورتي كه كاركنان يا اعضای هيامانت گرفتن محروم خواهد بود. 

مراتب به اطالع معاون اداری و مالي دانشكده يا واحد ذيربط رسانده  ،كرد تعيين شده خوداری نمايند

شورای هماهنگي  شود . با توجه به شرايط زماني هر سال يكبار توسطخواهد شد تا از حقوق آنان كسر 

 در اين مبالغ تجديد نظر خواهد شد. های دانشگاه تهرانكتابخانه

اند به امانت گرفته شده را باز نگرداندهدر پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي دانشجوياني كه كتب  -3

انت گيرندگان همچنين ام .داری شوداز ثبت نام آنان خودگردد تا ربط اعالم ميذي ةاداره آموزش دانشكد

د شد و در نكرد به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت در كتابخانه محروم خواهعالوه بر جريمه دير

های و مراتب به اطالع ساير كتابخانه صورت تكرار تصميم گيری به عهده شورای كتابخانه خواهد بود

 .ه خواهد رسيدگادانش



 .استه عهده شورای هر كتابخانه گي به موارد خاص جريمه برسيد -4

 

 جبران خسارت وارده شده به كتاب  :11ماده

وليت حفظ و نگهداری كتب و ساير مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرنده ئمس -1

 .است

رساندن و مخدوش كردن  آسيبای در صورت كنندگان از منابع كتابخانهو استفاده گيرندگانامانت  -2

جدا كردن  ،زدن خط ،طالع از روی منابع )به صورت پاره كردناو مفقود كردن آنها يا حذف هر نوع 

منابع نوشتاری و يا حذف كردن اطالعات از روی نوارهای تصويری صوتي و نرم افزارهای  اوراق و تصاوير

 .باشدتابخانه ميول كئملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مس ای(رايانه

چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد موظف است عين كتاب را خريداری و به كتابخانه  -3

در صورتي كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداری آن نباشد  .جريمه دير كرد را نيز بپردازد و بازگرداند

هيه و پس از آماده نمودن )كپي و صحافي(آن امانت گيرنده مكلف است از كتابخانه های ديگر كتاب را ت

ول كتابخانه مبلغي را ئرا به كتابخانه تحويل نموده و عالوه بر پرداخت جريمه دير كرد با تشخيص مس

التفاوت قيمت نسخه اصلي و كپي بپردازد. در نهايت چنانچه تهيه كتاب به هر دليلي عنوان مابه هنيز ب

هزينه  و از امانت گيرنده دريافت مي شود. محاسبه آن بر قيمت روزبهای كتاب تا دوبرا مقدور نباشد

 های مربوط به فهرست نويسي آماده سازی و غيره نيز حسب نظر كتابخانه از وی دريافت مي گردد.

ای را به هر طريق يا عنوان از جام تشريفات الزم منابع كتابخانهدر صورتي كه عضو بدون اجازه و ان -4

شد و كارت عضويت  مراتب در پرونده اداری يا تحصيلي وی درج خواهد ،آرشيو خارج كندكتابخانه يا 

 گردد. در موارد ضروری عالوه بر لغو عضويت اقدامات قانوني نيز به عمل خواهد آمد.وی نيز باطل مي

 

 استفاده در محل منابع  :فصل چهارم

 استفاده كنندگان در محل :12ماده 

توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود در محل اين آيين نامه مي 1 موضوع مادهاعضای كتابخانه  -1

 .كتابخانه بپردازند
تنها در ساعاتي كه كتابخانه اعالم خواهد كرد مجاز به استفاده از  3ماده 3افراد موضوع بند  -1تبصره 

 .منابع در محل مي باشند

ن در محل كتابخانه منوط به ارائه كارت شناسائي معتبر استفاده از منابع برای كليه مراجعا -2تبصره 

  .است

استفاده كنندگان در محل، مجاز به خارج كردن منابع از كتابخانه نيستند. در صورت خروج منابع از  -2

 كتابخانه كارت عضويت فرد باطل و مراتب نيز در پرونده اداری يا تحصيلي وی درج خواهد شد.



ها عالمت منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نمايد )پاره شدن جلد يا صفحهدرصورتي كه فرد به  -3

يا با هر وسيله موظف است طبق نظر كارشناس  به هر صورت و گذاری و لك شدن كتاب و غيره(

 .كتابخانه جبران خسارت نمايد

 

 سخه برداري از  منابع و مواد كتابخانهن -13ماده 

نسخه برداری از  ،چاپ سنگي و اسناد ،نشريات قديمي ،های خطيبه منظور حفظ و حراست نسخه -1

تواند از يت ضوابط و پرداخت هزينه الزم ميآنها ممنوع است. فرد متقاضي در صورت لزوم با رعا

 از نسخه مربوط را نمايد. كتابخانه در خواست تهيه اسكن

نامه ها پيگرد قانوني اده از پايانشد. هرگونه سوء استفعكس برداری از پايان نامه ها مجاز نمي با -2

 دارد.

های تعيين در محل كتابخانه بر اساس تعرفه ،ای از منابع مجازرايانهيا تكثير و چاپ  تصوير تهيه -3

شود كه در آغاز هر سال تعيين و با ابالغ كتبي به اطالع نامه انجام ميآيين اين 2شده در پيوست 

 مراجعان كتابخانه ميرسد.

در صورت هماهنگي با مسئول بخش  ها(در بخش مرجع )غير از پايان نامه پي از منابع موجودفتوك -4

 .باشدميمربوط مجاز 

 بال مانع است. همه بخشهای كتابخانهلب تاپ در  استفاده از -5

 

  فصل پنجم:

 تسويه حساب و ساير موارد

 تسويه حساب -14ماده 

انتقالي و يا  ،مهماني ،تحصيل و يا در صورت انصراف زاند پس از فراغت اكليه دانشجويان موظف-1

مرخصي تحصيلي برگه تسويه حساب با كتابخانه مركزی و مركز اسناد و كتابخانه محل تحصيل خود را 

 به اداره آموزش تحويل نمايند. اخذ و

اند پيش از اتمام دوره همكاری يا آموزش خود ت علمي مدعو و دانشجويان مهمان موظفاعضای هيأ-2

را اخذ و به اداره آموزش يا برگه تسويه حساب با كتابخانه مركزی و مركز اسناد و كتابخانه دانشكده 

 خانه واحد مربوطه تحويل نمايند . دبير

طه استخدامي )استعفاء، انتقال، مأموريت علمي و مرخصي ت علمي در صورت قطع راباعضای هيأ-3

 (بازنشستگي يا مرخصي بيش از يكسالموريت اداری، بيش از يكسال( و كاركنان )استعفا، انتقال، مأ

 .باشندنه مركزی و كتابخانه واحد خود ميموظف به اخذ برگه تسويه حساب از كتابخا

های دانشگاه موظفند در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي مدرسان مهمان حق التدريس و كتابخانه-4



اند برای تسويه حساب به وقت كه منابع دريافتي خود را در مهلت مقرر به كتابخانه تحويل نداده پاره

 .امور مالي دانشكده اعالم مي كند

 

 ساير موارد-15ماده 

 .است شورای هماهنگي كتابخانه تصميم گيری در  ساير موارد پيش بيني نشده برعهده

يكصد دومين جلسه شورای در پيوست با آخرين اصالحات، 4تبصره و23ماده و   15اين آيين نامه در 

و از اين  .به تصويب رسيدو پس از آن در شورای پژوهشي دانشگاه در تاريخ ......  هماهنگي كتابخانه ها

 گردد.های قبلي مينامهو جايگزين كليه آييناالجرا الزم های دانشگاه تهرانموعه كتابخانهتاريخ در مج

 

  



 يك پيوست

 

دانشگاه،  هایكتابخانهبه منظور ايجاد تسهيالت الزم برای استفاده هر چه بيشتر از منابع موجود در 

محققان و  ، كارشناسي ارشد، كارشناسي،پژوهان دارای مدرك دكتریاستادان، دانشجويان و دانش

جمن ان ،و مراكز پژوهشي التحصيالن دانشگاه تهران )اشخاص حقيقي(، طالب علوم حوزوی، فارغنخبگان

پس از  )اشخاص حقوقي(هستند های پژوهشيهايي كه دارای فعاليتهای علمي و شركتها و كارخانه

با تعرفه تعيين شده  برابر ،توانند با پرداخت حق عضويتس يا معاون كتابخانه مورد نظر مييييد رئتأ

 پذيرفته شوند. به طور مجزا  دانشگاه هایكتابخانههر يك از به عضويت  ،های زماني معينبرای دوره

بايست به ازای هر يل به امانت گرفتن كتاب باشند ميشخاص حقيقي و حقوقي چنانچه ماا :1تبصره 

د . بديهي نعنوان وديعه نزد كتابخانه مورد نظر بسپاره پژوهشگر معادل ده ميليون ريال اوراق بهادار ب

 شود. ، عودت داده ميپس از تسويه حساب با كتابخانه وديعه ايناست 

ييد كتابخانه بيشتر از مبلغ وديعه باشد ز آنها بنابر نظر كارشناس مورد تأكتابهايي كه ارزش ريالي رو :2تبصره

 شود.شگاه تهران است و امانت داده نميهای دانآيين نامه استفاده از كتابخانه 4ماده  8مشمول بند 

نامه مالي با رعايت آيين جريمه ها و .... ،هاليه وجوه دريافتي از هر محل اعم از حق عضويتك :3تبصره 

معامالتي دانشگاه به طور كامل در اختيار كتابخانه دانشكده يا موسسه قرار مي گيرد تا با نظر رئيس 

 كتابخانه به مصرف هزينه های مورد نظر برسد.

 
 

 

 

  



 
 

 به شرح ذيل است: متقاضی و فضاي محدود، عضويت آزاد براي دانشجويان غير دانشگاه تهرانبا توجه به حجم باالي 
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-تابخانه مركزی را داشته باشد، ميمتقاضي درخواست خارج كردن كتاب، بر طبق ضوابط ك درصورتي كه : 1تبصره  
 ميليون تومان ارائه دهد.  1بايست چك ضمانت دار به مبلغ 

 .مند مي باشنددرصد تخفيف بهره 20گاه تهران از : فارغ التحصيالن دانش2تبصر ه 

 مند مي باشند.يف بهرهتخف ددرص 20: محققين دارای كارت اهل قلم از  3تبصره 

 

 

  



 پيوست دو

 
اعضای  اعضای موقت و ت علمي،)دانشجويان، اعضای هيأ به منظور ايجاد تسهيالت برای مراجعه كنندگان

 گردد.زير تعيين ميهای خارجي( تعرفه

 

 

 هاي دانشگاه تهران كتابخانه  منابع آرشيويتعرفه 
اسکن از نسخه  مراجعه كننده

هاي خطی و 

 ميکروفيلم

اسکن 

عکسهاي 

قديمی و 

 كارت پستال

اسکن صفحات 

مصور نسخه هاي 

خطی و اسناد 

 1درجه 

اسکن نقشه ها، 

پوسترها و 

 تابلوها

دانشجويان، اعضای هيأت 

علمي و كارمندان دانشگاه 

 تهران

 ريال 100000 ريال 100000 ريال50000 ريال 1500

دانشجويان و اعضای 

هيأت علمي ساير دانشگاه 

دانشجويان خارجي ها و 

 دانشگاه تهران

 ريال 200000 ريال 200000 ريال 8000 ريال 2500

موسسات و مراكز 

 تحقيقاتي داخلي
 ريال 200000 ريال 200000 ريال 100000 ريال 4000

 ريال 400000 ريال 500000 ريال 200000 ريال 15000 مراجعان خارجي

 

 شود.وی دی )بر اساس نوع آن( اضافه مي: به تعرفه های فوق هزينه رايت بر روی سي دی يا دی 1تبصره 

: بر حسب نفاست منابع درصدهای زير به قيمتهای پيش بيني شده اضافه مي گردد. نفيس 2تبصره 

 %100، منحصر به فرد  %50؛ نادر  25%

باشد هيچگونه  كتابخانه: در صورت مبادله با يك نسخه هم ارزش يا باالتر كه مورد تقاضای 3تبصره 

 شود.وجهي دريافت نمي

  



 ي در كتابخانه هاي دانشگاه تهرانخدمات كامپيوتر تعرفه

 نامه ها(نشريات و پاياناسناد ادواری، )كتابهای چاپي، 

كاركنان دانشگاه 

 تهران
 خدمات  مراجعان

 برگ  تا    از   A4پرينت ريال ريال

 برگ به باال از    A4پرينت ريال ريال

 تونرمصرفی باال با ميزان  A4پرينت ريال ريال

 (صفحه باالي )دو رو    A4پرينت ريال ريال

 A4رنگی پرينت ريال ريال

 تونرمصرفی باال با ميزان   A4رنگی پرينت ريال ريال

 A3پرينت ريال ريال

 تونرمصرفی باال با ميزان  A3پرينت ريال ريال

DVD ريال ريال CDرايت 

 خام بدون قاب + كاور CD / DVD ريال ريال

 (قاب باريك)خام قابدار CD / DVD ريال ريال

 (قاب پهن)خام قابدارآرشيوي CD/DVD ريال ريال

 اسکن   هر صفحه ريال ريال

 صفحه( 30) حداكثر هر صفحه پايان نامه CDرايت پرينت و يا ريال8000 ريال

 ريال ريال
 از طريق پست الکترونيك دريافت هر صفحه پايان نامه

كامپيوتر  در موارد خاص  با موافقت مسئول بخش  و  سايت  جهت استفاده از كامپيوترهاي  : تبصره 

ريال اخذ می گردد.كتابخانه به ازاي هر ساعت  رياست

 

 

  



 پيوست سه

 

 "مقررا ت عمومی وآيين نامه انضباطی"
موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را  منزلت كتاب و كتابخانه كليه اعضاءبه منظور حفظ 

 رعايت نمايند.

 حفظ پوشش و شئونات اسالمي در محيط كتابخانه و تاالرهای مطالعه .-1

 م حمل ساك و كيف به داخل كتابخانه.عد-2

 راهروها و مورد در تاالرها،عدم تردد بي سعي در حفظ نظم و انضباط و سكوت در محيط كتابخانه،-3

  ها.سالن

 .حفظ وسايل كتابخانه اعم از ميز و صندلي و....5

حفظ نظم در استفاده از كتابهای تاالرها و همكاری با كتابداران در جهت افزايش كمي و كيفي -6

 خدمات و افزايش كارايي كتابخانه .

امكانات ها و استفاده از ميز و تابخانه . باز و بسته كردن پنجرهعدم جابجايي وسايل و تجهيزات ك-7

 اختصاصي كاركنان.

 خواست.ت كمبود و يا نبود منابع مورد دردر صورمطلع نمودن كتابداران -8

 عدم استعمال دخانيات . پرهيز از خوردن و آشاميدن در محيط كتابخانه و تاالرها.-9

 عدم خروج )بدون هماهنگي( منابع كتابخانه.-10

 كاركنان.ن برخورد با كتابداران و رعايت احترام و حس-11

های رايانه از قبيل استفاده از سايت عدم آسيب رساني عمومي به منابع و عدم اختالل در سيستم-12

 غير مجاز و.......

حداكثر دو نوبت تذكر داده  9الي  1در صورت عدم رعايت مقررات انضباطي در موارد شماره  :1 تبصره

ع به صورت مكتوب طبق ضوابط قانوني به مراج مي شود . در غير اينصورت و تكرار موارد پس از اطالع

 گردد.ذيربط معرفي مي

در صورت مشاهده تخلف مراتب بالفاصله به مسئولين ذيربط در  12و11و10برای موارد  :2تبصره

  دانشگاه گزارش خواهد شد.



 پيوست چهار

های دانشگاه هكتابخان 1348قانون حمايت حقوق مؤلفان، محققان و هنرمندان مصوب  8به استناد ماده 

هيه نسخة ديجيتالي تهران حق دارند با هدف ارائه خدمات به اعضاء و مراجعه كنندگان خود نسبت به ت

يي هايي كه در آينده و پس از تصوويب نهوا  همچنين پايان نامه و هاهای موجود در كتابخانهاز پايان نامه

ذ مجوز حق اسوتفاده از  ها نسبت به اخمايند. كتابخانهاقدام ن گردندها مياين آيين نامه تحويل كتابخانه

ارائه هر چه  و ها در چارچوب رفع نيازهای آموزشي و پژوهشي اعضاء و مراجعه كنندگان خودپايان نامه

موادی دانشوجويان تهيوه    بهتر خدمات به اعضاء اقدام خواهند نمود. مجوز موذكورنافي حقووق معنووی و   

. اعضاء و مراجعه كنندگان مكلفند قبل از استفاده از هور نسوخه ديجيتوالي    نامه نخواهد بودكننده پايان

 پايان نامه نسبت به تكميل فرم مربوط به رعايت حقوق معنوی و مادی مؤلف اقدام نمايند.
 

اي از مقررات عمومی و آيين نامه انضباطی بايد جهت اطالع از متن آن در معرض ديد نسخه

 گيرد.مراجعان هر كتابخانه قرار 

 

 
 


