
1 

 

  

 هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهاساسنامه كتابخانه

 

  مقدمه 

هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و حمايت از تقويت فعاليتبه منظور كرمانشاه هاي دانشگاه علوم پزشكيكتابخانه

لمي مورد نياز هاي دانشگاه در جهت ارتقاء سالمت، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطالعات عتالش

  . تشكيل گرديده استبرداري از منابع علمي جامعه دانشگاهي و مديريت بهره

  

  

  

 تعاريف. 1 ماده

 .است پزشكي كرمانشاه علوم دانشگاه منظور :دانشگاه

 .كرمانشاه استپزشكي  علوم دانشگاه اسناد مركز و مركزي كتابخانه منظور: مركزي كتابخانه

 هايكتابخانه از اعم كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هايكتابخانهمي تما :تابعه هايكتابخانه

 .است هاو خوابگاه آموزشي هايگروه ،حقيقاتيدرماني، ت ،آموزشي مراكز اي،دهدانشك

   دانشگاه هايكتابخانه در موجود الكترونيكي و چاپي منابع كليه :منابع اطالعاتي

بازنشسـته،   علمـي  هيـأت  اعضاي التدريس،حق تاداناس پيماني، و رسمي علمي هيأت اعضاي كليه :كاربران

 كه بههستندمراجعان  ساير، پزشكان و بازنشسته ي وقرارداد، پيماني رسمي، كارمندان دانشجويان، پژوهشگران،

 .دارند نيازدانشگاه اي كتابخانه از امكانات و خدمات استفاده

 و پيماني رسمي، كارمندان دانشجويان، پژوهشگران، ماني،پي و رسمي علمي هيأت كليه اعضاي: اعضا

  .اندعضو شده دانشگاه هايكتابخانهدر كههستند قراردادي

  .يك از اعضاء به مدت زمان معلوم است هراز امانت سپردن منابع اطالعاتي به  منظور :امانت

 از را خود هايدرخواست كاربران كه است خدماتي مجازي، مرجع از خدمات منظور :مجازي مرجع خدمات

 و نندك مطرح الكترونيكي  هايفرم و الكترونيكي گفتگوي الكترونيكي، پست مانند الكترونيكي ابزارهاي طريق
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   انجام كتابخانه در كاربران فيزيكي حضور به نياز بدون تعامل اين .نمايند پاسخ دريافت طريق همان از

  .شودمي

  
  

  وظايف. 2ماده

  زيكتابخانه مرك.الف

امـر تهيـه منـابع     مسئوليتگردد و اداره ميدانشگاه رساني و شبكه پژوهش مديريت اطالعكتابخانه مركزي زير نظر  

هاي تابعه دانشـكده اي، بيمارسـتاني و مراكـز تحقيقـاتي     اطالعاتي چاپي، الكترونيكي و هماهنگي و انتظام امور  كتابخانه

متـولي امـر    ههاي تابعـ اداره كتابخانه ز كتابداري جهتكانتخاب نظام نيمه متمراين كتابخانه با توجه به .دانشگاه مي باشد

مين كليه  منابع علمي چاپي و أت"اين واحد مسئوليت   .باشدمي خطير فراهم آوري و در دسترس قراردادن منابع اطالعاتي

هاي پژوهشي، آموزشي و بهداشتي، ليتكيفي و كمي فعا يارتقا دانشگاه به منظورآموزشي هاي الكترونيكي مورد نياز گروه

دسترسي جامع، آسان و سريع كاربران بـه كليـه منـابع علمـي علـوم      "درماني در سطح دانشگاه و چشم انداز فعاليت واحد 

 :عبارتند از از جمله وظايف كتابخانه مركزي .عنوان شده است "پزشكي با تكيه بر فناوري اطالعات

 ؛هاي دانشگاه علوم پزشكي يس كتابخانهنظارت، سرپرستي، هماهنگي و تأس .1

 ؛ها پيشنهاد بودجه ساليانه كتابخانه مركزي و ساير كتابخانه .2

 ؛ )هاي اطالعاتيپايگاه و كتاب، نشريات ادواري: شامل(چاپي و الكترونيكي منابع اطالعاتيسفارش و خريد كليه  .3

هاي وابسته با  بخانه مركزي و ساير كتابخانهگونه استخدام، انتقال و يا جابجايي در كتانظر در مورد هراظهار .4

 ؛كتابخانه مركزي  موافقت

  ؛انجام امور فني و خدمات فهرستنويسي .5

 ؛ها تجهيزات كتابخانهو سفارش و تهيه وسائل  ،پيشنهاد .6

 ؛ها تهيه فهرست مشترك از كليه مواد كتابخانه .7

 ؛ها گونه هدايا به كتابخانهگيري در مورد قبول و يا رد هر تصميم .8

 ؛هاي تابعهمركزي و كتابخانه كتابخانهبرگزاري نمايشگاه كتاب در جهت هماهنگي با ناشران  .9

 تأسيس نمايشگاه يا فروشگاه دائمي كتاب در سطح دانشگاه؛ واظهارنظر و تصميم گيري در مورد ايجاد  .10

 .ها آموزش كاركنان كليه كتابخانهريزي و برنامه  .11

 .زمينه امانت بين كتابخانه اي در سطح دانشگاهايجاد زيرساختها و ارائه خدمات در  .12

  

  

 هاي وابسته به دانشگاه كتابخانه.ب
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تواند نسبت به تأسيس كتابخانه در  مورد نياز ميانساني نيروي بودجه و  ،امكانات وجودكتابخانه مركزي با توجه به 

نظر اداري و و از زير نظر كتابخانه مركزي فني  موراها از نظر اين كتابخانه. هاي وابسته اقدام نمايدها و بيمارستان دانشكده

 :است ذيلها بشرح  وظايف اين كتابخانه .باشند مالي زير نظر واحد مربوطه مي

  ؛مورد نياز كاربران كتابخانهتهيه منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي  .1

 ؛چاپي و الكترونيكي تياستفاده از منابع اطالعا ارائه خدمات آموزشي به كاربران در زمينه جستجو و .2

 ؛امانت كتاب و عضوگيري بر اساس مقررات كتابخانه مركزي .3

 ؛نگهداري و محافظت از تجهيزات كتابخانه  .4

 ؛صدور كارت عضويت و نيز انجام امور مربوطه به تسويه حساب اعضاء .5

 ؛به كتابخانه مركزي خريد منابع هايپيشنهاد انعكاس .6

 ؛آن به كتابخانه مركزي هتهيه فهرست منابع مورد نياز و اراي .7

ها دادن كتاب، قرار مهر و آماده سازي ،دريافت كتاب از كتابخانه مركزي، ثبت(امور داخلي كتابخانه دادن انجام  .8

 باو يا بيمارستان مربوطه   دانشكدهكتابخانه هاي كتاب، مكاتبات داخلي در ارتباط با  در محل خود، بايگاني برگه

 .كتابخانه مركزي

 

  
   اطالعاتي تهيه منابعسفارشات و . 3 ماده
 به و انجام مكاتبات مالي جهت تامين اعتبار ريالي هاي دانشگاه كتابخانهكليه برآورد بودجه ساالنه  .1

 .عهده كتابخانه مركزي است

اعم از كتاب، هاي دانشگاه، كتابخانه كليه مورد نياز كليه منابع اطالعاتي، اعم از چاپي و الكترونيكي  .2

متخصصان  روساي كتابخانه هاي تابعه و مواد سمعي و بصري، و پايگاه اطالعاتي با كمك نشريه،

 .انتخاب و با تائيد كتابخانه مركزي خريداري مي گردد )هاي گروه هاي آموزشينماينده(موضوعي 

شامل (منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي در سطح دانشگاه انجام كليه امور مالي مربوط به خريد  .3

از جمله تنظيم صورتحساب و رسيدهاي  ) ، مواد سمعي و بصري، و پايگاه اطالعاتيتب و نشرياتك

 .صورت مي گيردمركزي كتابخانه با نظارت  ات چاپي و الكترونيكيو نشري بمربوط به خريد كت

هاي مرجع ـ رفرنس كتاب تحصيلي قبل از شروع ترم ماهبايست حداقل يكمي گروههاي آموزشي .4

در صورت عدم وجود منابع مورد درخواست، مسئول اعالم نمايند تا  ها خود را به كتابخانهاز مورد ني

 .م نمايداقداتهيه آنها نسبت به سفارشات 

تهيه  ،تخصيص و تامين بودجه ريالي جهت تجديد اشتراك ساالنه نشريات فارسي، اشتراك نشريات .5

 غير فارسياشتراك و سفارش نشريات  انتخاب يك كارگزار جهت، استعالم از كارگزاران معتبر

دريافت حواله ارزي و واريز ، درمان و آموزش پزشكي ،تاييديه وزارت بهداشت و الكترونيكي، چاپي
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 تهيه گزارش غير فارسي و يمعادل ريالي براي كارگزار جهت اشتراك نشريات چاپي و الكترونيك

 .عهده كتابخانه مركزي است بهآماري  هاي

  

 

  
  

  

  دسترسي و استفاده از منابع اطالعاتي : 4 ماده

  

 .ها رايگان استاستفاده از انواع منابع اطالعاتي در تمامي كتابخانه .6

متعلق به كتابخانه  ،شده است ارايه آموزشي دانشگاه  هايكليه گروهيي كه در هانامهمالكيت پايان .7

 .باشدميكتابخانه دانشكده و يا مركز آموزشي، درماني مربوطه  ،مركزي

-تابخانه قابل استفاده هستند و به هيچك محلدر ها نامهو پايانهاي مرجع  كتاب ،ها روزنامه، مجالت .8

 .دنشو وجه امانت داده نمي

به آدرس ديجيتال دانشگاه كتابخانه  ها از طريق درگاهنامهپايان الكترونيكي فهرست .9

http://lib.kums.ac.ir  

در محيط  پايان نامه متن. ورت رايگان در دسترس همگان قرار داردبه ص افزار كتابخانه جامعو نرم .10

  .داردنوجود چاپ و ذخيره سازي  امكانو  دانشگاه قابل مشاهده است

نامه معتبر از معرفي ارايه ها منوط بههاي دانشگاه براي متقاضيان ساير دانشگاهنامهدسترسي به پايان .11

 .باشدسازمان مربوطه مي

 .نويسنده مسئول، استاد راهنما و مشاور محدوديت ندارد دانشجوي ها براينامهدسترسي به پايان .12

هاي وابسته به دانشگاه در در كتابخانه مركزي و كتابخانه هانامهاز پايان برداريمطالعه و يادداشت .13

پذير است و بايد به حقوق مالكيت معنوي نويسندگان احترام گذاشته شود و كتابخانه امكان داخل 

  .نامه  بايد با ذكر منبع صورت پذيردپايان گونه استفاده ازهر

 .نهايت تالش خود را بنماينددر حفظ و نگهداري مجموعه كتابخانه موظفند كاركنان كتابخانه  .14

مديريت تأييد  با پيشنهاد رئيس كتابخانه و ركزيمبراي كتابخانه  خارج از وقت اداريت كار اساع .15

رئيس  ل كتابخانه و تاييدوهاي تابعه با پيشنهاد مسئو براي كتابخانه شبكه پژوهش رساني واطالع

  .رددگ تعيين و اعالم ميدانشكده يا بيمارستان 
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  عضويت : 5 ماده

   

هاي حق عضويت و استفاده از كتابخانهدانشگاه علوم پزشكي  و كاركنان دانشجوياناعضاي هيأت علمي، كليه  .1

  .دانشگاه را دارند

در صورت تمايل  هستند،تابخانه مركزي ككه عضو دانشگاه علوم پزشكي دانشجويانهيأت علمي،  اعضايكليه  .2

كتابخانه ديجيتال دانشگاه بدون  درگاهعضويت در . كتابخانه ديجيتال دانشگاه عضو شوند درگاهتوانند در مي

 .باشدپذير نميعضويت در كتابخانه مركزي امكان

ساالنه طور بهمبلغ حق عضويت . از اعضاء دريافت نمايد عضويتبت صدور كارت كتابخانه مجاز است مبلغي را با .3

 .گرددها ابالغ ميتوسط كتابخانه مركزي تعيين و به ساير كتابخانه

 .باشدكارت عضويت، صدور كارت المثني تابع شرايط خاص و اخذ تعهد مي شدندر صورت مفقود  .4

امانت اما جهت  ،كارت دانشجويي هستند ارايه ملزم به  هادر كتابخانهمنابع اطالعاتي دانشجويان براي استفاده از  .5

  . استنياز كارت عضويت كتابخانه  ،منابع اطالعاتي

 اشتغال دارند،كار هب ها و مراكز آموزشي درماني مدت زمان معيني در دانشكدهبراي صورت مأمور يا هكساني كه ب .6

  .ده الزامي استكننقيد مدت زمان مأموريت براي واحد معرفي

 .استفاده نماينداز منابع اطالعاتي  كتابخانهدر محل انند تو مي ،ونه وابستگي به دانشگاه ندارندگهيچافرادي كه  .7

  

  

 
  كتب امانت : 6 ماده

  

در هر كتابخانه با توجه به نياز كاربران توسط مسئولين هر كتابخانه و با هماهنگي  كتابتعداد و مدت امانت  .1

در صورت نياز كاربران و تشخيص كتابدار اين مدت . گرددكزي و بر اساس جدول زير تعيين  ميكتابخانه مر

 .ر قبول يا رد تقاضاي تمديد مختار استكتابخانه د. تمديد استبراي دو بار قابل

 

  مدت امانتحداكثر   تعدادكتابحداكثر   اعضا

  روز 20  جلد 10  علمي هيأت

  روز 15  جلد 7  دانشجويان تحصيالت تكميلي

  روز 15  جلد 5  كارشناسيدانشجويان تا مقطع 



6 

 

  روز 15  جلد 5  كاركنان

كليه كتابخانه هاي دانشگاه، عالوه بر اعضاء كتابخانه خود، موظف به مطابق با طرح امانت بين كتابخانه اي،  .2

نه مركزي ارائه خدمات امانت كتاب به كليه اعضاء ديگر كتابخانه هاي دانشگاه بر اساس دستورالعمل كتابخا

 .مي باشند

شده خواسته كتابمؤظف است  ويبنمايد و را  كتب گيرنده تقاضاي استردادتواند از امانت مي لزومكتابخانه در  .3

 .گرداندرا در اسرع وقت به كتابخانه باز

 .تحويل دهدهاي دانشگاه امانت گيرنده مي تواند كتاب را به هر كدام از كتابخانه .4

مجاز به اخذ جريمه است كه ميزان آن ساالنه توسط كتابخانه  ،در بازگشت كتابر أخيكتابخانه در صورت ت .5

ماه از خدمات كتابخانه  3عضو به مدت  تأخير،در صورت تكرار. رددگمركزي تعيين و به مراكز تابعه ابالغ مي

 .و درآمد حاصله به حساب قانوني دانشگاه واريز مي گردد گرددمحروم مي

به را مورد نياز گروه  هايباكتدانشگاه،  تواند با موافقت معاون تحقيقات و فناوري شي ميهر گروه آموز مدير .6

استفاده در  براييك ترم تحصيلي براي نباشد،  3هاي موجود كتاب مورد نظر كمتر از شرطي كه تعداد نسخه

مسئوليت نگهداري اين كتب . دهدبه كتابخانه عودت را  ها گروه به امانت بگيرد و در انتهاي ترم مجدداً كتاب

 . گروه است مديرعهده همستقيماً ب

گيرنده منابع اطالعاتي كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف چه امانتچنان .7

  .باشدكتابخانه مي رئيسي امر به عهده باشد و تشخيص چگونگماه ميمدت يك

رئيس گيرنده بايستي با صالحديد امانت ،ناياب باشد) خارج كشور داخل و(گمشده در بازار  كتابچنانچه  .8

ذيل در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح . نمايد نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزينمطابق و  كتابخانه

  :خواهد بود

  .جريمه كتاب مفقود شده، مطابق با قيمت روز محاسبه خواهد شد. الف

پذير اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكانلدي يا دورهي چند جهادرمورد كتاب. ب

پرداخت ) ريالي يا ارزي(گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز نباشد، امانت

  .نمايد

نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول بايست در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت بهگيرنده مينتاما.ج

  .بودنتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد

- هباز كتابخانه نمايد  اطالعاتي اقدام به خارج نمودن منابع ،هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت .9

 .شدمعرفي خواهد مرتبطمتخلف به مرجع اداري  عنوان

 

  
  

  مجازي مرجع خدمات .7ماده
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 مانند الكترونيكي ابزارهاي طريق از را خود هايدرخواست كاربران كه است خدماتي مجازي، مرجع خدمات

 پاسخ دريافت طريق همان از و كنند مطرح الكترونيكي  هايفرم و الكترونيكي گفتگوي الكترونيكي، پست

  .شودمي انجام كتابخانه رد كاربران فيزيكي حضور به نياز بدون تعامل اين .نمايند

 

 . داد خواهدپاسخ  باشد، داشته پژوهشي علمي جنبه كه االتيؤس به مرجع كتابدار .1

 داده پاسخ كاري يك هفته طي حداكثر، سواالت حجم و زمان گرفتن نظر در با پاسخگويي زمان مدت .2

   .شودمي 

 از كاربر و كتابدار بين مصاحبه و ارتباط، دباش مرجع مصاحبه انجام به نياز سوال ابهام رفع جهت ي كهموارد در .3

 .انجام خواهدشد الكترونيكي پست ريقط

 خواهد اعالم كاربر به الكترونيكي پست طريق از موضوع ال،ؤس به دهيپاسخ مدت بودن بر زمان درصورت .4

 .دش

خواست درسال فرم تكميل و ار و  ديجيتال دانشگاه كتابخانه درگاه از طريق ورود به مجازي مرجع خدمات ارايه .5

 .رددگ انجام ميالكترونيكي 

 .گرفتخواهد قرار كاربر اختيار در الكترونيكي پست طريق از سؤاالت پاسخ .6

 .است رايگان كاربران براي مجازي مرجع خدمات ارايه  .7

 .شودمي داده پاسخبررسي و  كتابخانه مجازي مرجع ميز كارشناس توسط شده ارسال سواالت .8

 .گيردمي قرار ارزيابي مورد معين فواصل در كاربران رضايت سنجش و مجازي مرجع ماتخد ارايه عملكرد  .9

  

  
  

  آموزش  .8ماده

  

توان براي رسيدن آموزش در كتابخانه را مي ضرورت. اي الزم و اجتناب ناپذيراستها مقولهآموزش در كتابخانه

  :مهم تلقي كردذيل به اهداف 

  ها؛بلند مدت سازماني در كتابخانهميان مدت و  سرعت بخشيدن به اهداف كوتاه مدت، .1

   ؛مندي كاربرانافزايش سطح رضايت .2

 ؛كاربرانيابي  ي اطالعهاسطح مهارتو ارتقاء افزايش  .3

 ؛هادر بين كاربران كتابخانههاي آموزشي پذيري فعاليتارتقاي سطح كيفي و رقابت .4

 ؛فريني و پرورشي، خالقيت،نوآوري، فناوري، كارآيهاي پژوهشتوسعه فعاليت .5

  ؛اطالعاتي هايدر تامين نيازو كاربران ارتقاي سواد اطالعاتي كتابداران  .6
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سرعت بخشيدن به انتقال فكري و اطالعاتي كاربران  افزايش انگيزه كاري و تالش براي رسيدن به  .7

  ؛نقطه باالي رضايت سازمان

 .خدمات ارايه بهبود سطح فعاليت ها در واحد كتابخانه و اثربخشيدن به  .8

  : شده استدر نظر گرفته آموزشبراي  ذيلهاي فعاليتفوق در راستاي دستيابي به اهداف 

  هاي علميها و سخنرانيبرگزاري همايش •

  در خصوص شيوه استفاده از منابع اطالعاتي   برگزاري كارگاه آموزشي •

  از راه دور به كاربرانمجازي و آموزش  هاي كارگاهبرگزاري  •

  هاي آموزشيبولتن انتشار  •

  كاربرانآموزش . الف

 .است آموزشي هايكارگاه مجري اسناد مركز و مركزي كتابخانه .1

 .ها را دارندتمامي كاربران كتابخانه حق شركت در كارگاه .2

 .برگزاري كارگاه براي كاربران رايگان است .3

هـاي  كارگـاه واننـد عنـوان   مي ت شده، شناسايي هايظرفيت و نياز به توجه با دانشگاه تابعه واحدهاي كتابخانه .4

در محل واحد مربوطه  آن برگزاري به نسبت ،تاييدبررسي و  از پس تا دننمايمركزي اعالم  كتابخانه به را نياز مورد

 .شود يا در كتابخانه مركزي اقدام

ا هدهدانشك مديرگروه آموزشي و آموزشي يا پژوهشي معاون ،مدير رئيس، درخواست با آموزشي كارگاه برگزاري .5

 .است پذيرامكان ني،درماآموزشي و مراكز

تدريس، بايستي حداقل داراي تحصيالت  هايروش اطالعاتي و هايپايگاه با آشنايي كارگاه ضمن مدرس .6

 .كارشناسي ارشد و باالتر باشد

 .است كتابخانه مركزي عهدهبه كارگاه، در شركت گواهينامه صدور و مكاتبات مسئوليت .7

 كه افرادي تمامي ليست كارگاه، اتمام از پس هفته دو حداكثر بايستمي آموزشي كارگاه پرستسر .8

  .كند ارسال مركزي كتابخانه به را باشندمي گواهينامه دريافت به مجاز

  دراختيار آموزشي گاهكار هر پايان در را سنجينظر هايبرگه بايستمي آموزشي كارگاه سرپرست  .9

 .كندلاارس مركزي كتابخانه به را نجيسنظر نتايج و دهدقرار كنندگانشركت

 .است پذيرمدعو امكان نامدرس از استفاده خاص، موارد آموزش به مركزي كتابخانه صورت صالحديد در  .10

 .باشدمي نفر 10 حدنصاب تشكيل كارگاه، .11

 .گرددضوابط موجود پرداخت ميتوافق با معاونت تحقيقات و فناوري و ن بر اساس احق التدريس مدرس .12
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  كتابدارانآموزش .ب

  

  .گرددار ميزهاي آموزشي كتابداران براساس آيين نامه و قوانين آموزش كاركنان برگدوره .13

  

  
 

  كتابخانهمطالعه فضاي استفاده از  .9ماده

حق استفاده از سالن مطالعه كتابخانه  دانشگاه علوم پزشكي و كاركنان دانشجوياناعضاي هيأت علمي،  كليه .1

 .را دارند

ـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان بـه منظ .2

 :باشندمي ذيل موظف به رعايت موارد 

آسايش ديگران   از حركاتي كه موجب سلباجتناب  رعايت سكوت در محيط كتابخانه و. الف

 ؛...و پوشيدن كفش صدادار، اخوردن غذ ،گردد مانند بلند صحبت كردن، راه رفتنمي

  ؛خودداري از استعمال دخانيات. ب

   ؛صورت انفراديهمطالعه ب. ج

  ؛همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه . د

   ؛استفاده از تلفن همراه در كتابخانه عدم.ه

  .ت شئونات و حجاب اسالميرعاي. و

گروهي طالعه فضاي ماستفاده از  رزرو و حق ،دانشگاه علوم پزشكي دانشجويان و علمياعضاي هيأت  كليه .3

 .كتابخانه را دارند

تعليق موقت يا دائم از ارائه خدمات (در صورت عدم رعايت مقررات سالن مطالعه جريمه متناسب با تخلف  .4

 .گردداز سوي رياست كتابخانه اعمال مي) به متخلف كتابخانه اي

  
  

  
  

  اطالعاتيو پرينت از منابع  رعايت حق مولف . 10ماده

  

در كتابخانه   ...و  هايي مانند تلفن همراه و دوربينها از طريق دستگاهنامهاز پايانتصويربرداري  .1

  .هاي وابسته به دانشگاه ممنوع استمركزي و كتابخانه
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براساس مقررات ) هاو ضميمه فهرست مندرجات، فهرست منابع، چكيده(صفحات مجاز تعداد كپي  .2

 .پذير استها با هماهنگي و نظارت كتابدار امكاندسترسي به پايان نامه

  .پذير استبا نظارت كتابدار امكان چاپ مقاالتو تصويربرداري  .3

هايي كه در داخل كشور منتشر شده است، بر كپي كردن و بازتوليد و استفاده عادالنه از كتاب .4

دگان، آهنگسازان و هنرمندان تصويب شده توسط مجلس شوراي ساس قانون حمايت از حقوق نويسنا

  .پذيرداسالمي انجام مي

هاي ها در كتابخانه مركزي و كتابخانهكردن كتاب، تكثير و يا ديجيتاليحق مولفعدم انطباق با  .5

 .وابسته به دانشگاه ممنوع است

 .پذير نيستامكان صورت كاملبه نامهپايان چاپ و ذخيره .6

باشد و درآمد حاصله به حساب قانوني دانشگاه ع منوط به پرداخت هزينه مياز مناب كثيرپرينت و ت .7

 .گرددواريز مي

حمايت از مولفين، مترجمين  وقبر اساس رعايت حق) الكترونيكي –چاپي(خريد منابع اطالعاتي  .8

 .بود خواهد

  

  
  

 منابع اطالعاتيوجين  .11ماده

خروج  دفها وجين ب.  بدان نگريسته شود ايد با ظرافت و حساسيتوجين جريان معكوس گزينش مواد است و ب

با توجه به اهميت . نمايدميفراهم  را فضاي الزم براي رشد مجموعه ، و بدون استفاده از مجموعهاطالعاتي قديمي منابع 

ق آن كتاب غير قابل وجين فرايندي است كه از طري .موضوع، الزم است معيارهاي علمي براي اين كار در نظر گرفته شود

به اين وسيله از انباشته شدن منابع زايد و بي استفاده جلوگيري نموده، . گردداستقاده از مجموعه خارج و به انبار منتقل مي

  .فضاي الزم براي منابع جديد و رشد مجموعه فراهم مي گردد

 اطالعاتيمنابع معيارها و ضوابط وجين 

هاي پر اما در صورتي كه از كتاب. را مي توان از مجموعه خارج كردهاي مندرس كتاب: وضع ظاهري. الف

هاي فشرده مخدوش را كه در حين اجرا دچار مشكل لوح .مراجعه باشند بايد با نسخه هاي جديد جايگزين شوند

توان پس از بازديد و اطمينان از نقص، از مجموعه خارج نمود و به جاي آن نسخه جديد  مي شونــــد را مي

  .هيه نمودت
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كه بنا به شرايط و موقعيت زماني از عناوين پر مراجعه بوده، اما در  هاييديو سي هاكتاب: نسخه تكراري. ب

  .اند و يك يا دو نسخه از آن كفايت ميكند شرايط فعلي اهميت موضوعي خود را از دست داده

 هاي آموزشيو سي دي علمي هاياين معيار بيشتر در خصوص كتاب: تر و منسوخهاي كهنهويرايش. ج

  .گرددكند كه ويرايش قديمي با ورود ويرايش جديدتر منسوخ ميصدق مي

دهند و پس مرور زمان ارزش خود را از دست ميهاي علمي به بعضي از كتاب :محتواي قديمي و كم ارزش. د

  .گردنداز مدتي منسوخ مي

توان دريافت كه چه  مي يا سي دي به امانت رفتن يك كتاب با بررسي تعداد دفعات استفاده يا: ميزان استفاده. ه

قابل ذكر است كه اين كتب نيز به علت اشغال فضاي كتابخانه وجين (اند  استفاده بسيار كم استفاده و يا بي منبعي

  .)گردند، كتب ارزشمند از معيار فوق خارج است مي

هاي ن به رايانهاندباشند و سبب آسيب رس شمخدوهاي فشرده در صورتي كه برخي از لوح: مخدوش بودن. و

 .مي توان آنها را از مجموعه خارج نمود  كاربران گردند،

  منابع اطالعاتيوجين آيين نامه 

 كميته وجين كتابخانه مركزي و مركز سناددر كتابخانه مركزي با اطالعاتي مسئوليت وجين منابع  .1

بخش كارشناس بخش امانت كتابخانه و  ارشناسكرياست كتابخانه مركزي و مركز اسناد،  :شكل ازتم

 .باشدمي سفارشات كتابخانه

مسئوليت وجين منابع در كتابخانه هاي تابعه با سرپرست كتابخانه و هماهنگي رياست دانشكده و مراكز  .2

 .باشدتابعه مي

ا هنگام كتابخانه رخدمات  ارايه روز 15هر ساله مي تواند  مقام مافوقسرپرست كتابخانه با موافقت  .3

 .نمايد متوقف  تعطيالت تابستاني جهت رسيدگي و ارزيابي مجموعه كتابخانه

رئيس هاي زائد و تكراري كه مورد نياز نيستند با تشخيص سرپرست كتابخانه و با موافقت اهداء كتاب .4

 .دگير عايت مقررات انجام ميبا ر كتابخانه مركزي

نظر  از و اندهشد ارسال اهدايي يا و تكي بصورت كه در مواردي مجالت و ادواري نشريات مورد در     .5

 شودنمي ارسال مربوطه كتابخانه به آنها نسخ جاري نيز حاضر حال در و بوده قديمي زماني محدوده

  .شوند وجين توانندمي

توسط  بايستيميهاي تابعه كتابخانه شدهوجين اطالعاتي منابع نوع كتابشناختي و مشخصات ليست .6

 ديگر نياز صورت در تا گردد ارسال كتابخانه مركزي به آن از نسخهيك  و شوديم تنظكتابخانه 

 .شود ءاهدا مذكور هايكتابخانه به اطالعاتي منابع ،هاكتابخانه
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 تنظيم را خود شدهوجين اطالعاتي منابع تمامي كتابشناختي مشخصات ليست موظف است كتابخانه .7

 كتابخانه جامع نرم افزار و ثبت اترفد از را مذكور اطالعاتي عمناب، مركزي كتابخانه تأييد از و پس كند

 . پذيرد صورت اقدام... و امحاء اهداء، به نسبت مالي و اداري هايطبق سياست و نمايند حذف

  

  
  

  

 تسويه حساب. 12ماده

ال اعضاي هيأت علمي در صورت بازنشستگي، بازخريد، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتق .1

  .نمايند منابع اطالعاتي كتابخانه را عودتبايستي  ،به دانشگاه ديگر

ها بايستي با كتابخانه تسويه دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه .2

  .حساب نمايند

  اخراج ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا واحد آموزش دانشكده .3

  .تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد نمايد اند را به كتابخانه اعالمشده

بايست با ها يا مرخصي طوالني مدت ميكاركنان در صورت بازنشستگي، بازخريد، انتقال به ساير دانشگاه .4

 .كتابخانه تسويه حساب نمايد

اشتغال،  ،فارغ التحصيل شدن، شروع تعطيالت تابستاني(نوان ر عه هنگامي كه يكي از اعضاء كتابخانه به .5

  اش با دانشگاه قطع  طور موقت يا دائم رابطههب) ...و  مأموريت، بازنشستگي، پايان مأموريت، بورسيه

گونه اموري برگه تسويه حساب رسمي را ردد، واحد معرفي كننده عضو مؤظف است قبل از انجام هرگمي

در غير اينصورت واحد معرفي كننده مسئول تهيه كتاب يا موادي است كه عضو . نمايد از كتابخانه تقاضا

  .عودت نداده است

دانشجويان تحصيالت تكميلي جهت تسويه حساب ملزم به  ارايه يك نسخه پايان نامه همراه با سي دي  .6

  .درماني هستندبه كتابخانه مركزي،  دانشكده و مركز آموزسي  wordو  pdfتمام متن در قالب فايل 
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