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  بسمه تعالي
  هاي دانشگاه تهراننامه استفاده از كتابخانهآيين

 
 هماهنگ خدماتارائه  و آني هادركتابخانهموجود  منابعاستفاده كارآمدتر از   و به منظوردانشگاه تهران   علمي در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشيمنابع دسترسي به الزام به نظر 

هاي پيوست كه همگي و فرما هستورالعملد ههاي دانشگاه به همرانامه استفاده از كتابخانهآيينبا محوريت كتابخانه مركزي و مركز اسناد و تامين منابع علمي دانشگاه تهران،  ياهكتابخان
  .شوداعالم ميزير نامه هستند به شرح آيين اين  الينفك ءجز
  

  و كلياتهدف  فصل اول :
  

  هدف – 1ماده 
  

هاي فعاليت ، همراستا با غير حضوريحضوري و  كنندگانبراي مراجعهآنها ، دسترسي به و  هاي دانشگاه تهران كتابخانهبيان شرايط استفاده از منابع علمي پژوهشي  هدف عبارت است از :
  .ها نوآوري  و هاخالقيت، دانشگاه آموزشي و پژوهشي

  
  هاي آنو مجموعه تهران هاي دانشگاهكتابخانه-2ماده

  
   شده است.ها و موسسات وابسته تشكيل دانشكده ها،پرديس هاياز كتابخانه مركزي و كتابخانههاي دانشگاه تهران كتابخانه

ي هانسخه پيايند ها، منابع غير كتابي، كتابهاي چاپي،اي متنوع از مجموعه :كتابخانه مركزي)(از اين پس  دانشگاه تهران يمنابع علم نيمركز اسناد و تام ،ابخانه مركزيكت  2-1
  است.  الكترونيكيمنابع ريزفرم و  هاي چاپي،و در قالب نويس ناياب و كميابدست هاينسخه، هاي تاريخي و عكس آرشيوي مواد ،تاريخي اسناد خطي،

  نگهداري مي شوند.اين منابع در مخزن هاي باز و بسته 
 است.دانشجويان، استادان و پژوهشگران دانشگاه انواع منابع مورد نياز  گردآوري دار، عهدهمركزي كتابخانه

  
  هاي واحدها:كتابخانه 1-2

 موظف ،  واحد.  علميو  پژوهشيآموزشي ، بر حسب نيازهاي (از اين پس واحدها) ،  دانشگاه تهران يزير مجموعه سساتمؤها و دانشكدهها، پرديس هايكتابخانه
  .هستند آن واحدهاي آموزشي و مدرسان گروه ، استادان، پژوهشگرانمنابع مورد نياز دانشجويان و در دسترس قرار دادن، سازماندهي نگهداري، گردآوري خريد، به 
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  نگهداري مي شود.بسته /كتابخانه در مخازن باز براساس سياست هايمنابع   
  وضعيت امانت آن به طور  ،شدهكه از مجموعه جدا  و ...) مانند مجموعه هاي مرجع يا كتابهاي درسيِ هر نيمسال( وجود دارد  منابعيدر همه كتابخانه ها

   خاص(امانت داده نمي شود ، محدود و ...) تعريف مي شود.
  

  و مجموعه هاانواع منابع   2-3
  عبارت است از: و مجموعه ها انواع منابع 

 غيرچاپيمنابع كتابي چاپي و  شامل هانگاشتتك  
 دانشجويان تحصيلي يهاو رساله هانامهپايان   
 غير ادواريو  ادواري يپيايندها  
 آرشيوي و اشياء هاعكس ،ها ميكروفيلم ،تاريخي ، اسنادادواري اسناد ،هاي خطيامل نسخهش مواد آرشيوي  ، 
  و نايابكتابهاي چاپي كمياب كتابهاي چاپ سنگي و شامل  كميابمنابع   
 الواح فشرده، صفحه گرامافونتصويري شامل نوارهاي صوتي و يمواد ديداري و شنيدار ،  
  و كره هاي جغرافيايي هااطلس ،ها نقشه شاملمنابع جغرافيايي غيركتابي  
 و ... گزارش، دايره المعارف ،پيايند(مجله، روزنامه)و ديجيتالي شامل كتاب ، مقاله ، پايان نامه ، منابع الكترونيكي  
  ساير  

  
  
  

 استفاده از منابع   2-4
  منابع امانت   2-4-1

  :آمده است 1كه به طور خالصه در جدول  وضعيت امانت منابع كتابخانه هاي مركزي و واحد ها شامل انواع زير است     
  امانت داده مي شوند.  –مطابق همين آيين نامه  –منابع به گروه هاي عضويت  :امانت   
 از آنها نسخه برداري و تكثير مي شود.مقررات كتابخانه : استفاده از منبع فقط در محل كتابخانه امكان پذير است و با توجه به امانت در محل  
 محدوديت زماني با :اين نوع امانت در شرايط خاص در واحد ها تعريف مي شود به اين صورت كه براي يك يا چند روز منبع از چرخه امانت عادي خارج و امانت محدود

  امانت داده مي شود. ،در نظر گرفته شده
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 و با توجه به مقررات كتابخانه از آنها  قابل استفاده است. گهداريمنابع بر حسب سياست كاري كتابخانه امانت داده نمي شود و فقط در محل ن:امانت داده نمي شود
 نسخه برداري و تكثير مي شود. 

  : وضعيت امانت منابع كتابخانه اي1جدول 
  

امانت   امانت  منبع
 در محل

امانت 
  محدود

امانت          
  داده نمي شود

  توضيحات

در خواست حضوري امكان پذير با  آيين نامههمين   7امانت بر اساس ماده            تك نگاشت ها
  است.

 امكان پذير است. نيز تمديد و رزرو به طور غير حضوري  
 امكان پذير است. امانت  محدود در واحدها  

  همين  آيين نامه امكان نسخه برداري وتكثير وجود دارد.    2-4-2بند  طبق            و رساله نامهپايان
الزم به ذكر است گاهي بصورت موردي برخي نشريات به منظور تهيه نسخه اسكن در           پيايند ها

و يا شركت در نمايشگاههاي خاص داخل دانشگاهي، با رعايت قوانين  واحدهاكتابخانه هاي 
  مديريت كتابخانه مركزي براي مدت معين امانت داده مي شوند. بهدرخواست ارائه و 

          مواد آرشيوي
          يديداري و شنيدارمواد 

          منابع جغرافيايي
          و ديجيتالي منابع الكترونيكي

    -  -  -  -  كتاب هاي گويا( نابينايان)
  امكان دسترسي به منابع از طريق شبكه (داخل و خارج دانشگاه) وجود دارد.  -  -  -  -  پايگاه هاي اطالعاتي
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                                                                                                                                              ديجيتالياستفاده از منابع الكترونيكي و    2-4-2
  داشته باشند.امكان دسترسي  3است و اعضا مي توانند مطابق با جدول  2ديجيتالي مطابق با جدول  و الكترونيكي منابع استفاده از

  :استفاده از منابع الكترونيكي و ديجيتالي2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
                                                 

١ Digital born 
معلوالن خوانشي يا معاهدة مـراكش بـا هـدف تجـويز اسـتفادة آزاد از آثـار ادبـي معاهــدة تــسهيل دسترســي بــه اوراق چــاپي بــراي نابينايــان، معلــوالن ديــداري و ديگــر  ٢

 .و هنـري بـراي بخـشي از جامعـة معلـوالن بـه تـصويب رسـيده اسـت
 قرارداد هاي بين ناشر و دانشگاه تهران 3

  شرايط  منبع الكترونيكي/ ديجيتالي
 استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  كتاب

  استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  كتابهاي چاپ سنگي
  استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  و رساله نامهپايان

 استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  هاپيايند 
  استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  نسخه هاي خطي

 استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  مواد آرشيوي
 است.استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز  انتشار و توليد،  يمواد ديداري و شنيدار

 استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  منابع جغرافيايي
 استفاده طبق ضوابط دانشگاه مجاز است. انتشار و توليد،  1ديجيتال زادمنابع 

  براي نابينايان به طور رايگان امكان پذير است.   "2معاهده مراكش"توليد استفاده و بكار گيري منابع صوتي برابر   كتاب هاي گويا
 //:blind.ut.ac.ir httpقابل دانلود از پايگاه 

از طريق پايگاه  ،»3الكترونيك منابع قراردادهاي مفاد« و »رسمي كشور قوانين« رعايت با ديجيتال منابع كارگيريبه و استفاده  پايگاه هاي اطالعاتي
دانلود  -غيرمجاز فعاليت يمشاهده صورت در است.مقدور   دانشگاه شبكه  طريق ، از دسترس قابل هاي الكترونيكي

انون فرد يا افراد متخلف، برابر ق  - سيستماتيك ، به اشتراك گذاري اكانت دانشجويي ، تكثير خارج از عرف ، فروش منبع  و ...
  است.موظف به پرداخت كليه خسارات حاصله به دانشگاه 
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 :امكان دسترسي به منابع الكترونيكي و ديجيتالي براي اعضا 3جدول 

  
  

                                                 
 رائه نامه رسمي از استاد مربوطه ، درخواست دسترسي موقت يكساله داشته باشند.فارغ التحصيالني كه با اعضاي هيات علمي مشغول كار پژوهشي هستند مي توانند با ا 4
 داشت.خواهد به شبكه  دريافت كد مهمان امكان دسترسي با عضويت كتابخانه درآمده ، با هويت موقت و الب تفاهم نامه فرد معرفي شده با هويت موقت به در ق 5

  عضو

  امكان دسترسي به منابع ديجيتال
پايگاه هاي   پيايند ها

  پايان نامه ها  اطالعاتي
 -نسخ خطي
اسناد 
  تاريخي

 كتابهاي چاپي
 مواد آرشيوي

 –عكس 
  ... اساليد و

  اعضاي هيات علمي

  دسترسي با احراز هويت مركزي
  

  دانشجويان دكترا
  دانشجويان كارشناسي ارشد 

  دانشجويان كارشناسي
( رسمي، پيماني و كاركنان دانشگاه تهران

  قراردادي)
هويت موقت: دانشجويان پسا دكتري و استادان 
 وابسته و ميهمان، و دانشجويان متقاضي فرصت

  و ... مطالعاتي

  دسترسي با هويت موقت
  4نامه اداري

  دانشجوي غير دانشگاه تهران  با تعرفه آزاد  - )guestدسترسي آزاد(  آزاد
  5هويت موقت موافق با تفاهم نامه  تفاهم نامه اي

  دسترسي داخل شبكه  دانش آموختگان
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  رعايت قواعد زير ضروري است:
 اجازه دانلود بدون محدوديت   اعضاي رسمي دانشگاه تهران كه مي توانند با احراز هويت مركزي به شبكه دسترسي داشته باشند ، با پرداخت هزينه مطابق با جدول تعرفه ها

  دارند.
 لود مجاز داشته باشند.ساير افراد به عنوان مهمان دسترسي داشته و بعد از پرداخت هزينه مطابق تعرفه هاي مهمان مي توانند دان  
 .جهت استفاده از منابع دانلود شده الزم است اعضاي مهمان نام دانشگاه تهران را به عنوان مبدا اخذ منبع ذكر نمايند  
  ماده در  18كه در شش فصل و  "آيين نامه ثبت و اشاعه پيشنهادها ، پايان نامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي و صيانت از حقوق پديد آورندگان در آنها "نكته : طبق

پايان نامه هايي در دسترس كاربران قرار مي گيرد كه دو سال از  تاريخ ابالغ الزم است ، يقات و فناوري رسيده و اجراي آن از به تصويب وزير علوم تحق 6/9/1395تاريخ 
 دانلود است. براي خواندن ساير صفحات مراجعه حضوري الزم است.صفحه اول آن قابل روئيت و  30تاريخ دفاع آن گذشته باشد. در غير اينصورت تنها 

 .دانش آموختگان از داخل شبكه دانشگاه به منابع دسترسي دارند  
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  عضويت  فصل دوم:
  اعضا  -3ماده 

  .تعريف شده است  4طبق جدول شماره عضويت ايشان  شيوهو اعضاي كتابخانه ها 
  عضويت ايشان هعضا و طريق: ا4جدول 

                                                 
استادان وابسته، دانشجويان متقاضي ،شامل پژوهشگران  26/11/1394اعضاي با هويت موقت (موضوع بند يك چهل و دومين جلسه هيات رئيسه دانشگاه تهران تاريخ   ٦

  فرصت مطالعاتي، استادان ميهمان).
 

  توضيحات  مدت عضويت  طريقه عضويت  مدارك مورد نياز  شرايط  عضو
عضو هيات 

  علمي
 -تمام وقت 
  پاره وقت

    -  سامانه پرسنلي  -

-كليه مقاطع  دانشجو
  دانشگاه تهران

    -  سامانه آموزش  -

رسمي ،   كاركنان
پيماني،  

  قراردادمعين

   -  سامانه پرسنلي  -

 6اعضاي هويت
  موقت

استادان 
وابسته و 
مهمان، 

دانشجويان 
فرصت 

، مطالعاتي
  تفاهم نامه اي

 نامه اداري  
  

 يااتوماسيون اداري 
  مراجعه ي حضوري

  اما فقط امانت در محل مي توانند داشته باشند  
به محض ايجاد امكان تسويه از طريق آموزش امكان 

  امانت وجود دارد.
  

     -اتوماسيون اداري  مدارك پرسنلي    افسران امريه
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  مراجعه حضوري
      مراجعه حضوري  مدارك مربوطه آموزشي    پسادكترا

دانش 
  آموختگان

كارت فارغ التحصيلي و فيش   كليه مقاطع
  پرداختي

  درصد تخفيف نسبت به عضويت آزاد 50    مراجعه حضوري
  فقط امانت در محل دارند.

  
هيات علمي و   بازنشستگان

  كاركنان
  امانت در محل دارند. فقط    مراجعه حضوري  كارت بازنشستگي

  
 -دانشجو

  تفاهم نامه اي
دانشگاه علوم 

  پزشكي
همانند دانشجويان دانشگاه تهران امكان امانت     مراجعه حضوري  كارت دانشجويي

  دارند
تفاهم  -آزاد

  نامه اي
  تفاهم نامه    تفاهم نامه

 كارت شناسايي معتبر  
 تكميل فرم عضويت  
 دوقطعه عكس  
  فيش واريز حق

   عضويت

  پرداخت هزينه طبق تفاهم نامه  طبق تفاهم نامه  مراجعه حضوري
  فقط امانت در محل دارند.

  

  فارغ التحصيل ارشد و دكترا، اهل قلم، پژوهشگر مولف كتاب  آزاد
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  امانت كتاب: فصل سوم 
  امانت گرفتن كتاب -4ماده 

  بالمانع است. - 5مطابق با جدول  - نامه ين آئينادانشگاه تهران بر اساس ضوابط  هاياز كتابخانه امانت كتاب
  : امانت كتاب5جدول 

  

                                                 
متغيير باشد اما به محض حل مشكل تسويه ، آنها نيز مي توانند كتاب امانت بگيرند كه تعداد و مدت زمان آن هم بعدا تغيير خواهد اعضاي هويت موقت فعال امانت در محل دارند كه تعداد آن هم ممكن است در هر واحد  7

 كرد.

كتابخانه   عضو
  مركزي

كتابخانه 
دانشكده/ 
  موسسه

تفاهمنامه هاي 
- بين كتابخانه

  اي

تعداد كل 
 مدت امانت  منابع

تمدي
  امانت در محل كتابخانه   د

  

   3مركزي  -6كتابخانه واحد   بار 2  هفته 2  11  3  5  3  اعضاي هيات علمي
    بار 2  هفته 2  9  2  4  3  دانشجويان دكترا

  3مركزي - 5كتابخانه واحد  بار 2  هفته 2  7  2  3  2  دانشجويان كارشناسي ارشد 
  2مركزي- 4كتابخانه واحد  بار 2  هفته 2  6  2  2  2  دانشجويان كارشناسي

( رسمي، پيماني و كاركنان دانشگاه تهران
  2مركزي - 3كتابخانه واحد   بار 2  هفته 2  8  2  3  3 ...)

  واحد متغيير 2مركزي  -7فقط امانت در محل  -  هويت موقت
  2مركزي-2كتابخانه واحد  بار 2  هفته 2  4  -  2  2  امريه

  3مركزي-3كتابخانه واحد  بار 2  هفته 2  6  -  3  3  پسادكترا
  واحد متغيير- 3مركزي  -فقط امانت در محل  -  آزاد

  شجويان دانشگاه تهراننمطابق با دا  دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشجوي
  واحد متغيير- 3مركزي  -فقط امانت در محل  -  دانش آموختگان
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 2به مدت كتاب  2توانند باال مي جدول هاي اعالم شده درر سهميهبعالوه هايي كه اجازه ورود به كوي دانشگاه را دارند، خوابگاه دانشجويان وساكن كوي دانشگاه تهران دانشجويان نكته: 
  امانت بگيرند. ي كوي كتابخانههفته از 
تسويه حساب بتوانند در پايان دوره كاري خود از مرجعي در دانشگاه  هرزمان:  استادان وابسته و مدعو، دانشجويان متقاضي فرصت مطالعاتي، دانشجويان خارجي و زبان آموزان 1تبصره 

  از كتابخانه كتاب به امانت ببرند در غير اين صورت استفاده آنها از كتابخانه فقط در محل خواهد بود. تعريف شده و مي توانند جدول باال درمربوط به كتابخانه ها را دريافت كنند 
 آيند.ان كارشناسي، و طي سال پنجم و باالتر معادل دانشجويان كارشناسي ارشد به شمار ميهاي كارشناسي ارشد پيوسته، در چهار سال اول معادل دانشجويدانشجويان دوره :2 تبصره

  ها كتاب داده خواهد شد.بنابراين در هر دوره مطابق جدول باال به آن
  ر لحاظ مي شود.برابر دانشجويان ديگ 2در مقاطع مختلف تحصيلي براي دانشجويان نابينا (تعداد و زمان)  شرايط امانت كتابها :3تبصره 

  
  امانت محدود و پيش درخواستضوابط  -5ماده 

   امانت محدود:  1-5
تواند نسخه كتابخانه مي متعارف باشد، حد ها بيش ازتقاضاي امانت براي آنشوند و آن دسته از منابع كتابخانه كه توسط اساتيد به عنوان منابع آموزشي و تحقيقي معرفي ميدر خصوص 

  گيرد: در اختيار مراجعان قرار هاي ذيلشيوهبه يكي از  د تاينمادر طول نيمسال تحصيلي از مجموعه اصلي كتابخانه خارج و به بخش امانت محدود منتقل  مذكور را  كتابهاي يا نسخه
  افزار.ها در نرمهامانت به مدت محدود و كمتر از زمان امانت بر اساس تصميم كتابخانه و تنظيم ميزان امانت آن نسخه يا نسخ 5-1-1
  صورت ساعتي در نرم افزارهامانت در محل كتابخانه و ثبت امانت ب 5-1-2
به شرط آن كه در اولين ساعت كاري  تواند در آخرين ساعت كاري كتابخانه امانت داده شوند،مي د،نكه مخصوص مطالعه در محل هست 2-1-5هاي موضوع بند كتاب 5-1-3

  كتابخانه در روز بعد به بخش امانت كتابخانه عودت داده شوند. 
  گونه منابع كارت شناسايي معتبر نزد خود نگه دارد. تواند براي امانت اينبيند، ميكه كتابخانه الزم ميدر صورتي افزار براي يك شب،تبصره: با وجود امكان ثبت رخداد در نرم

  پيش درخواست (رزرو) 5-2
  شودداده ها تحويل ت به كتابخانه به آنتوانند در صورت نياز كتابي را كه در امانت باشد از پيش درخواست نمايند تا كتاب پس از بازگشاعضا مي 5-2-1
صورت موظف هستند كتاب را به در غير اين .تلفني تمديد نمايندصورت حضوري يا پيش درخواست نشده باشد به صورتي كه در امانت خود را درنند كتاب اتومي اعضا  5-2-2

  بازگردانند.كتابخانه 
كتابخانه موظف  ،در صورت عدم مراجعه متقاضي .، مطلع سازدبه وسيله ايميل يا پيامك فرد متقاضي را از رسيدن كتاب درخواستي به كتابخانهكتابخانه موظف است  5-2-3

تواند كتاب ذخيره شده را در اختيار كتابخانه مي ،و پس از مهلت تعيين شده ساعت پس از تاريخ تعيين شده براي متقاضي نگهداري نمايد24است كتاب در خواست شده را تا 
  متقاضي ديگر قرار دهد.
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  جريمه دير كرد بازگشت كتاب -6ماده 
به  و با استفاده از فناوريهاي روز مختلف  روش هايكتابخانه موظف است ديركردها را به بازگرداند.كتاب را به كتابخانه  ،تاريخ مقرر در برگ امانت سأامانت گيرنده موظف است ر 6-1

  اطالع افراد برساند.
خواهد شد. جدول پيوست هر ساله و قبل از محاسبه و اخذ  آئين نامه جدول پيوست يك ايناي بر اساس ، جريمهدر موعد مقرر بازگردانيده نشود شده، چنانچه كتاب امانت گرفته  6-2

  بررسي وقيمتهاي آن به روز مي شوند.  توسط شوراي هماهنگي كتابخانه هاي دانشگاه آغاز سال تحصيلي (نيمه شهريورماه)
  محروم خواهد بود. ديگر منابع تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن داراي تاخير در بازگرداندن كتاب عضو 6-3

نام آنان خودداري گردد تا از ثبتربط اعالم مياند به اداره آموزش دانشكده ذيسال تحصيلي اسامي دانشجوياني كه كتب امانت گرفته شده را باز نگرداندهدر پايان هر نيم 6-3-1
گيري به تصميم ،د شد و در صورت تكرارنسال تحصيلي از عضويت دركتابخانه محروم خواهعالوه بر جريمه ديركرد به مدت يك نيم ،امانت گيرندگاناين دسته از همچنين  .شود

  .ه خواهد رسيدگاهاي دانشعهده شوراي كتابخانه خواهد بود و مراتب به اطالع ساير كتابخانه
اداري و مالي دانشكده يا  تمراتب به اطالع معاوندر پايان هر سال  ،داري نماينددجريمه ديركرد تعيين شده خو علمي از پرداختتأيا اعضاي هي منداندر صورتي كه كار  6-3-2

   كسر شود.  ايشان هايدريافتيواحد ذيربط رسانده خواهد شد تا از 
  .استرسيدگي به موارد خاص جريمه به عهده شوراي هر كتابخانه   6-4

  
  به كتابجبران خسارت وارد شده   -7ماده

  .وليت حفظ و نگهداري كتب و ساير مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گيرنده استئمس 1-7
 ،زدن خط ،كردنطالع از روي منابع (به صورت پاره اها يا حذف هر نوع مخدوش و مفقود كردن آن ،اي در صورت آسيب رساندنكنندگان از منابع كتابخانهامانت گيرندگان و استفاده 7-2

  است.كتابخانه  كارشناسلزم به جبران خسارت بر اساس نظر م اي)افزارهاي رايانهمنابع نوشتاري و يا حذف كردن اطالعات از روي نوارهاي تصويري صوتي و نرم جدا كردن اوراق و تصاوير
 .جريمه ديركرد را نيز بپردازد و بازگرداندكتاب را خريداري و به كتابخانه همان موظف است كند، گم  كتاب راچنانچه عضو  7-3
يا واحد كتابخانه  به آن كتابخانه كارشناسبر اساس نظر  راهزينه هاي مربوط قيمت كتاب و در صورتي كه كتاب ناياب باشد و امكان خريداري آن نباشد امانت گيرنده مكلف است  7-4

  امانت دهنده بپردازد.
براي اولين بار با تذكر و اخطار و بستن كارت  ،به هر طريق يا عنوان از كتابخانه يا آرشيو خارج كند، بدون اجازه و انجام تشريفات الزمكتابي را كه امانت نگرفته، عضودر صورتي كه  7-5

  گزارش مي گردد. جهت پيگيرد قانونيمراتب  ويت وي باطل وكارت عضعضويت براي مدت دو هفته، و ثبت اخطار در پرونده عضويت وي، شخص خاطي تنبيه مي شود و در صورت تكرار، 
ماه كارت عضويت وي معلق  2ت در اختيار ديگران  قرار دادن كارت عضويت كتابخانه خالف مقررات است و در صورتي كه عضوي كارت خود را درا ختيار ديگري قرار دهد به مد 7-6
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  شده و در صورت تكرار عضويت وي باطل مي شود.
  ديجيتالي الكترونيكي و منابع الملليبين معنوي مالكيت حقوق از حمايت و :رعايتچهارم فصل 

  
  :  مفاهيم و اهداف8ماده 

  .است دانشگاه تهران هايكتابخانه در يديجيتالالكترونيكي و   منابع تكثير و مولف حق رعايت : دفه  1 -8
  

پايگاه هاي اطالعاتي و منابع الكترونيكي و  قراردادهاي مفاد« و »مولف حقوق و قوانين« رعايت با يديجيتالالكترونيكي و  منابع كارگيريبه و استفاده انتشار، توليد،: تعريف  8-2
 برخورد آنان با مقررات طبق غيرمجاز، فعاليت يمشاهده صورت در و.  باشندمقدور مي  دانشگاه رساني اطالع شبكه و هاكتابخانه طريق از دسترس قابل منابع تمامي براي ،»ديجيتالي

  شد. خواهد
  

  : شامل يديجيتال هايكتابخانه محتواي  8-3
 هاي پايگاه و منابع كنندگانعرضه و ناشران از تجاري صورت به است ممكن ها آن از برخي كه) ويديو و ... تصوير، صوت، ، متن( الكترونيكي قالب در اطالعاتي منابع 8-3-1

 . شوند خريداري اطالعاتي
 . باشند غيره و ها نقشه ، خطي نسخ ، شنيداري و ديداري ومنابع مجالت ، هاكتاب توانندمي كه هاكتابخانه در موجود چاپي منابع  الكترونيكي هاينمونه 8-3-2
  .باشند وب محيط در ديگر هايكتابخانه مجموعه به متعلق حتي يا هستند دسترس قابل اينترنت محيط طريق از كه فردي به منحصر و باال كيفيت با اطالعاتي منابع 8-3-3

  
  كليه اعضاي كتابخانه:كاربران  4 -8
  

  يديجيتال الكترونيكي و منابع به دسترسي حق: 9 ماده
  
 ايشان شخصي مطالعات و آموزشي تحقيقاتي، نيازهاي تامين براي تهران دانشگاه كاربران مختص است، تهران دانشگاه ديجيتال يكتابخانه طريق از كه شده خريداري منابع از استفاده 

  .هستند آن از قانوني استفاده به موظف و نبوده غيرمجاز افراد ساير به خود دسترسي و عبور رمز گذاردن اختيار در به مجاز دانشگاه، اين كاربران است
  

  نشر حق داراي منابع تكثير: 10 ماده
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 آموزش منظور به كتاب يك از قسمتي كپي. ندارند اطالعات) مالكان(مالك اجازه بدون را رايتكپي حق داراي منابع بازنشر حق آن، كاربران و تهران دانشگاه يديجيتال يكتابخانه
  .است ممنوع ،منبع يك پرينت يا كتاب كامل يك كردن كپي اما است مجاز شخصي،

  
  ي و ديجيتاليالكترونيك منابع امانت و توزيع: 11 ماده

  
 براساس. است ممنوع شكل هر به منابع اين از تجاري استفاده و كندمي رعايت را الملليبين قوانين كار اين براي و دارد را منابع امانت و توزيع حق غيرتجاري اهداف جهت دانشگاه

 يا مجدد توزيع نشر، باز يا و پيوسته صورت به منابع دانلود و فروش اجتماعي، هايشبكه به را آن از هاييبخش يا منابع ارسال اجازه كاربرانپايگاه هاي اطالعاتي و ...  قراردادهاي
  .ندارند را هاسايت ساير در منابع بارگذاري

  
  وابط انظباطي برخورد با تخلفات: ض12ماده 

اطالعاتي ، دسترسي كاربر قطع شده و اين مساله از طريق پست الكترونيك به اطالع فاده غير مجاز از منابع از ناشرين يا صاحبين منابع يا مشاهده هرگونه است كدر صورت گزارش هري
  ايشان خواهد رسيد.

  
  تسويه حساب و ساير موارد پنجم:فصل 

  تسويه حساب -9ماده 
  واحد هستند.كليه دانشجويان دانشگاه تهران در هنگام فارغ التحصيلي موظف به تسويه حساب از كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي  9-1
  كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در هنگام فارغ التحصيلي موظف به تسويه حساب از كتابخانه مركزي هستند. 9-2
اب كنند. آموزش  دانشگاه هاي واحد تسويه حساند، با اتمام مدت قرارداد موظف هستند با كتابخانه مركزي و كتابخانهآمدهدانشجويان ميهمان كه به عضويت كتابخانه در 9-3

  ملزم به گرفتن تسويه حساب از اين افراد هستند. 
رمندان در علمي تمام وقت دانشگاه در صورت انفصال دائم يا موقت يعني استعفاء، انتقال، مأموريت علمي، فرصت مطالعاتي و مرخصي بيش از يكسال و كا اعضاي هيأت 9-4

هاي اعضاي هيات علمي ماه موظف به تسويه حساب هستند و كارگزيني دانشگاه موظف به كنترل بدهي 3بازنشستگي يا مرخصي بيش از  صورت استعفا، انتقال، ماموريت اداري،
  و كاركنان در زمانهاي انفصال موقت و دائم از دانشگاه است.

  مي باشند. 1-9تبصره: دانشجويان پسا دكترا ، شامل بند 
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  ساير موارد-10ماده 
  ها است.شوراي هماهنگي كتابخانه در ساير موارد پيش بيني نشده برعهدهگيري تصميم

  
  

در محل ......دانشگاه تهران به تصويب رسيد و از  .……در ... ....... جلسه  شوراي  پژوهشي دانشگاه تهران،ماده  و ... بند ..... تبصره ...... نكته و سه پيوست 13نامه در پنج فصل اين آيين
  گرددهاي قبلي مينامهو جايگزين كليه آيين هاي دانشگاه تهران الزم االجرا در مجموعه كتابخانهاين تاريخ 
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  پيوست يك
   1398-1397تعرفه جريمه ها سال تحصيلي 

  
  ريال 1000از روز اول تا سوم هر روز   - 1
  شود)ريال محاسبه مي 2000روز اول نيز هر روز  3روز،  3ريال (در بيش از  2000ز چهارم تا ششم هر روز معادل از رو   - 2
  ريال محاسبه مي شود) 3000روز اول نيز هر روز  6روز،  6ريال (در بيش از  3000از روز هفتم تا دهم هر روز معادل   - 3
  گردد. صورت موقت تا تسويه حساب كامل مسدود ميروز كارت عضويت فرد به 10در تاخيرهاي بيش از  - 4

  اي روزهاي تعطيل جريمه محاسبه نشود.تبصره: بر
 پيوست دو

 

  : با توجه به حجم باالي متقاضي و فضاي محدود، عضويت آزاد براي دانشجويان غيردانشگاه تهران به شرح ذيل است

  . هزينه عضويت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري غير دانشگاه تهران1جدول

  ماهه 3  ماهانه  روزانه  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

  تومان80000  تومان40000  تومان5000  هزينه استفاده در محل

  

  . هزينه عضويت فارغ التحصيالن دانشگاه تهران2جدول 

  ماهه 3  ماهانه  روزانه  فارغ التحصيالن دانشگاه تهران

 تومان48000 تومان24000 تومان 5000 درصد تخفيف) 40هزينه استفاده در محل (با 

  هزينه عضويت محققين با كارت اهل قلم يا كتاب تأليفي. 3جدول 
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  ساله 1  ماهه 6  محققين با كارت اهل قلم يا كتاب تأليفي)

  تومان 160000  تومان 115000  هزينه استفاده در محل

  

  درصد تخفيف لحاظ شده است. 20: موارد مندرج در جداول باال براي محققين داراي كارت اهل قلم با احتساب 1تبصره

  درصد هستند. 30از ابتداي تيرماه تا پايان شهريورماه هر سال، تمامي هزينه هاي جداول باال داراي تخفيف : 2تبصره
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  پيوست سه
  

ستناد ماده   مراجعه كنندگان خود نسبت  ، كتابخانه هاي دانشگاه تهران حق دارند با هدف ارائه خدمات به اعضاء و   1348قانون حمايت حقوق مؤلفان، محققان و هنرمندان مصوب   8به ا
امه ها در چارچوب رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي   به تهيه نسخة ديجيتالي از پايان نامه هاي موجود در كتابخانه ها اقدام نمايند. كتابخانه ها نسبت به اخذ مجوز حق استفاده از پايان ن   

قدام خواهند نمود. مجوز مذكورنافي حقوق معنوي ومادي دانشــجويان تهيه كننده پايان نامه نخواهد بود. اعضــاء و اعضــاء و مراجعه كنندگان خود و ارائه هر چه بهتر خدمات به اعضــاء ا
 قدام نمايند.مراجعه كنندگان مكلفند قبل از استفاده از هر نسخه ديجيتالي پايان نامه نسبت به تكميل فرم مربوط به رعايت حقوق معنوي و مادي مؤلف ا

 
  مقررات عمومي و آيين نامه انضباطي بايد جهت اطالع از متن آن در معرض ديد مراجعان هر كتابخانه قرار گيرد.نسخه اي از 

  
  
 
 


