باسمه تعالی
شماره  22/78222 :دک

آييننامه نحوه استفاده از خدمات كتابخانه مركزي
دانشگاه

تاریخ 22/72/71 :
پیوست  :ندارد

مقدمه
كتابخانه مركزي دانشگاه براي هماهنگي و قانونمند كردن استفاده از خدمات كتابخانه و استفاده بهينه از منابع
موجود و به منظور تحقق اهداف دانشگاه ،اين آييننامه را جهت اجرا به شرح زير تنظيم نموده است.
ماده  .1تعاريف.
 -1-1منابع كتابخانه .منظور از منابع كتابخانه ،كتاب ،پايان نامه ،لوح فشرده ،موارد ديداري ،شنيداري و ....
ميباشد.
 -2-1عضويت .منظور از عضويت در كتابخانه ،ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطالعات شخص متقاضي به
نرم افزار كتابخانهاي ميباشد.
 -3-1دانشجو .تمام دانشجويان دوره كارشناسي ،ارشد و دكتري.
 -4-1كارمند .منظور از كارمندكليه پرسنل رسمي  ،پيماني ،قراردادي و شركتي شاغل در دانشگاه ميباشد.
ماده  .2استفادهكنندگان .افرادي كه مجاز به استفاده از كتابخانه مركزي ميباشند.
 -1-2اعضاي هيات علمي .همه اعضاي هيات علميي دانشيگاه پيز از تلمييل فيرم عضيويت و ارائيه ك يي
آخرين حلم كارگزيني ميتوانند از كتابخانه استفاده كنند.
 -2-2مدرسين حق التدريس .همه مدرسين حق التدريز در طول ترم و نيز در طول مدتي كه با دانشگاه
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 71شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان

قرارداد حق التدريز دارند ميتوانند با ارائه معرفييناميه از اداره آميوز

و تلمييل فيرم عضيويت از كتابخانيه

استفاده كنند.

تلفن های تماس:
856-32222627
856-32222622
856-32228111
856-32228627
نمابر:

 -3-2دانشجويان .كليه دانشجويان دانشيگاه بيا تلمييل فيرم عضيويت و همانيين ارائيه كيارت دانشيجويي،
ميتوانند از كتابخانه استفاده كنند.

856-32228225
کدپستی:
2275275256
www.kub.ac.ir

تبصره  .1مدت اعتبار عضويت در كتابخانه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار كارت دانشجويي است.
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-4-2كارمندان .همه كارمندان دانشگاه پز از تلميل فرم عضويت و ارائه ك ي كارت پرسنلي يا معرفيناميه
از واحد مربوطه ميتوانند از كتابخانه استفاده كنند.
تبصره  .2مدت عضويت براي كاركنان رسمي تا پايان خدمت رسمي و براي سياير كاركنيان ،بير اسيام ميدت
قرارداد استخدامي ايشان ميباشد.

ماده  .3شرايط و مدت امانت.
 -1-3استفاده از منابع و املانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه است و منابع صرفاً به اعضا كتابخانه
امانت داده ميشود.
 -2-3در قبال منابع امانت گرفته شده ،تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو ميباشد لياا امانيت گيرنيده مو ي
است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيي

و نقيص ،بالفاصيله مراتي

را بيه

مسئول ميز امانت اطالع دهد ،در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشد.
 -3-3تعداد و مدت امانت.
 -1-3-3اعضا هيات علمي .اعضاي هيات علمي ميتوانند 6جلد كتاب را به مدت حداكثر دوماه بيه امانيت
بگيرند.
 -2-3-3مدرسين حق التدريس .اين اعضا ميتوانند  3جلد كتاب را به مدت يک ماه كيه ييک بيار قابيل
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 71شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
856-32222627
856-32222622
856-32228111
856-32228627

تمديد است به امانت بگيرند.
 -3-3-3دانشجويان تحصيالت تکميلي .مدت امانت كتاب براي دانشجويان تحصيالت تلميلي يک مياه
ميباشد و بطور همزمان ميتوانند  3جلد كتاب را كه دو بار قابل تمديد ميباشد به امانت بگيرند.

نمابر:
856-32228225
کدپستی:
2275275256
www.kub.ac.ir
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 -4-3-3دانشجويان كارشناسي .دانشجويان دوره كارشناسي ميتوانند  3جلد كتاب را بيه ميدت  51روز
به امانت بگيرند و تا دو بار تمديد كنند.
 -5-3-3كارمندان .مدت امانت براي كارمندان دانشگاه 51روز ميباشد و بطور همزمان ميتوانند  2جلد
كتاب را به امانت بگيرند و تا دو بار قابل تمديد است.

ماده  .4رزرو كتاب.
 -1-4در صورتي كه كتاب مورد درخواست متقاضي در امانت باشد متقاضي ميتواند درخواسيت خيود را بيه
ميز امانت اعالم نمايد تا نسبت به ذخيره كتاب اقدام شود.
 -2-4متقاضي بايد در تاريخ تعيين شده به كتابخانه مراجعه نمايد.
تبصره  .3مدت اعتبار رزرو كتاب  84ساعت است و بعد از اين مدت كتاب رزرو شده ،قابل امانت به اشخاص
ديگر است.

ماده  .5منابعي كه امانت داده نميشود.
 -1-5منابع مرجع كه به امانت داده نميشوند عبارتند از :دايره المعارفها ،اطلزها ،فرهنگ لغتها،
نشريات ادواري ،لوحهاي فشرده و پايان نامهها ،اسناد و ميلروفيلمها.
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 71شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
856-32222627
856-32222622
856-32228111
856-32228627
نمابر:
856-32228225
کدپستی:

تبصره  .4با تشخيص مسئول بخش امانت در ايام تعطيل ،منابع مرجع امانت داده ميشود.

ماده  .6جريمه
 -1-6چناناه كتابي -به جز كتابهاي مرجع -در موعد مقرر عودت داده نشود به ازاي هر روز مبلغ دو هزار
ريال جريمه در نظر گرفته ميشود.

2275275256
www.kub.ac.ir
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 -2-6براي كتابهاي مرجع كه در موعد مقرر به كتابخانه عودت نشوند ،به ازاي هر روز مبلغ ده هزار ريال
جريمه در نظر گرفته ميشود.
 -3-6جرايم نقدي بايد به شماره حساب  2504025416116تحت عنوان رابط تمركز درآمد اختصاصي متفرقيه
دانشگاه واريز شود.
تبصره  .5براي كتابهايي كه دير عودت داده ميشوند املان تمديد وجود ندارد.
تبصره  .6تأخير بيش از  51روز براي اولين بار اخطار داده خواهد شد.
تبصره  .7در صورت تلرار ديركرد بيش از سه نوبت ،امانت گيرنده به مدت يک نيمسال تحصيلي از
عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تلرار ،عضويت فرد لغو ميشود.
تبصره  .8چناناه امانت گيرنده كتابي را گم كند بايد بالفاصله كتابخانه را مطلع نموده و همان عنوان كتاب
را ،با مشخصات كامالً مطابق با همان كتاب گمشده ،خريداري و به كتابخانه تسليم نمايد و عالوه بر آن جريمه
ديركرد كتاب مفقودي را نيز ب ردازد .همانين اگر امانتگيرنده به هر طريقي به كتاب خسارت وارد نمايد بايد
يک نمونه از همان كتاب را ،با مشخصات كامالً مطابق با كتاب آسي

ديده ،خريداري كرده و به كتابخانه

تحويل نمايد.
تبصره  .9در صورتي كه امانتگيرنده موفق به يافتن كتاب مورد نظر نشود بايد با صالحديد مسئول كتابخانه
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 71شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
856-32222627
856-32222622
856-32228111
856-32228627
نمابر:

اقدام به خريد كتاب ديگري نمايد.

ماده  .7تسويه حساب
 -1-7دانشجويان در زمان فارغ التحصيلي ،انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشيگاهها باييد بيا كتابخانيه تسيويه

856-32228225

حساب نموده و فرم آن را به اداره خدمات آموزشي دانشگاه تحويل دهند ،در غير اينصورت چناناه دانشجو بيا

2275275256
www.kub.ac.ir

داشتن امانت نزد خود دانشگاه را ترك نمايد اداره خدمات آموزشي مسئول جبران خسارت ميباشد.

کدپستی:
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 -2-7اعضاي هيات علمي مدعو و دانشجويان مهمان مو

هستند پييش از اتميام دوره هملياري ييا آميوز

خود نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد و فرم تلميل شده را به دبيرخانه حوزه مربوطه تحويل نمايند.
 -3-7اعضاي هيات علمي و كاركنان در صورت قطع رابطه استخدامي مو

هستند كه برگه تسويه حسياب از

كتابخانه دريافت نمايند.

ماده .8سالن مطالعه
 -.1-8تمامي اعضاي كتابخانه ميتوانند در ساعاتي كه كتابخانه باز است از اين قسمت استفاده نماينيد .فرزنيدان
اعضاي هيات علمي و كارمندان دانشگاه نيز ميتوانند با تسليم معرفينامه از سالن مطالعه استفاده كنند.

ماده  .9مقررات سالن مطالعه
 -1-9به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه.
 -2-9رعايت سلوت در محيط كتابخانه.
 -3-9رعايت نظافت.
 -4-9عدم استفاده از تلفن همراه.
 -5-9رعايت شئونات و حجاب اسالمي.

نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 71شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان

ماده .11تصويب.
اين آييننامه در  51ماده و  9تبصره پيشنهادي دستور اول سي و چهارمين جلسة هيأت رئيسة دانشگاه به شماره

تلفن های تماس:
856-32222627
856-32222622
856-32228111
856-32228627

رسيد و از اين تاريخ قابل اجراء است.

 51/51/360مورخ  5398/52/19به تصوي

نمابر:
856-32228225
کدپستی:
2275275256
www.kub.ac.ir
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