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و استفاده از كتب در كتابخانه   نامه امانتآيين
  مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان

 

  كليات: 1 ماده

  مقدمه 1-1

در اين بخش انواع منابع قابل امانت . امانت كتاب يكي از مهمترين خدمات عمومي قابل ارائه در هر كتابخانه است
  .شودكتابخانه به متقاضي براي مدت زمان مشخصي امانت داده مي

  اهداف 1-2

نيازسنجي و اعالم منابع مورد نياز  ، ضمن ارائه منابع موجود به مراجعين، باكتابخانهكلي  اين بخش در راستاي اهداف
، سعي در رفع نيازهاي اطالعاتي مراجعان و فراهم نمودن بستري مناسب به بخش مجموعه سازي كتابخانهمراجعان 

 .اجعان داردبراي انجام امور آموزشي و پژوهشي مر

  تعاريف 1-3

باشد كه طبق شرايط هاي چاپي موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه مي، كليه كتابمنظور از كتاب :كتاب1- 1-3
  .شودتعيين شده كتابخانه مركزي براي استفاده كاربران به امانت داده مي

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان افراد مجاز جهت استفاده از منظور از اعضا آن دسته  :اعضاء 2- 1-3
نامه، به عضويت كتابخانه مركزي درآمده و در سيستم كتابخانه مركزي داراي پروفايل هستند كه بر اساس آيين

  .هستند
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تواند كتاب منظور از امانت، مدت زماني است كه هر عضو بر اساس سياست كتابخانه مركزي مي :امانت 3- 1-3
  .اي مدت مشخصي دريافت نمايدمورد نظر خود را بر

  :وظايف و خدمات قابل ارائه 1-4

 امانت و بازگشت كتاب 1-4-1

 عضويت و تسويه حساب 1-4-2

 اصالح اطالعات اعضا 1-4-3

 منابع مورد نياز مراجعان اعالمنيازسنجي و  1-4-4

 اي و بازيابي كتابراهنمايي مراجعان در جستجوي رايانهآموزش و  1-4-5

 قفسه آرائي 1-4-6

 و ارسال به بخش فني براي رفع اشكال...) باركد، شماره ثبت و (اشكالشناسايي كتابهاي داراي  1-4-7

 و ثبت در سيستم جهت ارسال به صحافي فرسودهكتابهاي  جداسازي 1-4-8

 هاي همراه كتاب CDامانت  1-4-9

 تهيه گزارشهاي آماري 1-4-10

 آموزش كارآموزان 1-4-11

 وجين 1-4-12

 خواني قفسه 1-4-13

  كنندگاناستفاده. 2 ماده

دانشگاه صنعتي اصفهان در محل، براي همگان آزاد است و تابع قوانين و مقررات استفاده از كتب كتابخانه مركزي 
  . باشدولي امانت كتاب فقط مختص به اعضاء كتابخانه مي. باشدكتابخانه مركزي دانشگاه مي

  :كتابخانه عضويت درافراد واجد شرايط جهت . 3ماده 

 اعضاي هيات علمي 3-1
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پس از استخدام در  صنعتي اصفهان التدريسي دانشگاهپيماني و حق كليه اعضاي هيات علمي رسمي،
عضويت موجود در  درخواست تكميل فرم با دانشگاه و معرفي از سوي رئيس دانشكده متبوع خود،

  .توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايندمي ييد مسئول بخش امانتأو ت سايت كتابخانه

با تكميل فرم ضمانت   ،ايورت نياز به منابع كتابخانهصاعضاي هيات علمي بازنشسته، در  . 1تبصره 
ند به عضويت نتوامي ،ييد قرار گرفته استسط معاونت آموزشي دانشكده مورد تأاي كه تونامه

  .كتابخانه درآيند

 دانشجويان 3-2

نيازي به تكميل فرم عضويت در  مختلفدانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در مقاطع تحصيلي كليه 
  .آيندمي نام به موقع در آموزش دانشگاه به عضويت كتابخانه دربا ثبت كتابخانه ندارند و

اسامي آنها در ليست ارسال شده از طرف  و افرادي كه به هر دليل دانشجويان مهمان، انتقالي، .1تبصره 
 .باشندآموزش دانشگاه نباشد ملزم به تكميل فرم عضويت مي

توانند از امكانات دانشجويان عضو طرح غدير با استفاده از كارت طرح غدير خود مي .2تبصره 
 .كتابخانه استفاده نمايند

 كاركنان 3-3

از نامه پس از ارسال معرفي صنعتي اصفهان دانشگاهقراردادي، شركتي ، پيمانيكاركنان شاغل رسمي، 
تكميل فرم درخواست عضويت  و )اتوماسيون اداري از طريق(د باالترين مقام محل اشتغال خو طرف

   .توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايندميييد مسئول بخش امانت و تأ موجود در سايت كتابخانه

توانند به عضويت با ضمانت يكي از كارمندان شاغل در دانشگاه مي كاركنان بازنشسته. 1تبصره 
 .كتابخانه درآيند

 ساير افراد 3-4

       ها، ها، ارگانها، سازمانخارج از دانشگاه صنعتي اصفهان، شامل متخصصان و محققان دانشگاهمراجعان           
توانند طبق ها، موسسات و نهادهاي دولتي و غيردولتي در صورت موافقت كتابخانه مركزي ميكتابخانه
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بديهي است عضويت اين افراد . دانشگاه شوندقرارداد مصوب و با پرداخت هزينه، عضو آزاد كتابخانه 
  .گيردنامه سازمان و معرفي يك نفر به عنوان رابط صورت ميبر اساس معرفي

  مدت عضويت . 4 ماده

  :شرح زير است مدت عضويت هر يك از اعضاي كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان به

عضو كتابخانه مي ،رسمي در دانشگاهتا پايان خدمت و پيماني اعضاي هيات علمي و كاركنان رسمي  4-1
 .باشند

انصراف از كار، ملزم به  ، انتقال واعزام به فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در صورت. 1تبصره 
 .باشندتسويه حساب با كتابخانه مي

 .در پايان هر نيمسال تحصيلي عضويت خود را تمديد نمايند بايستالتدريسي مياساتيد حق 4-2
 .قراردادي تا پايان مدت قرارداد با دانشگاه، در عضويت كتابخانه خواهند بودكاركنان  4-3
اعضاي هيات علمي و كاركنان بازنشسته در صورت تمايل به مدت يكسال به عضويت كتابخانه در  4-4

  .باشدسال قابل تمديد مي 5تا  ايشان، عضويت ،آيند و به شرط عدم تاخير در كتابهاي امانت خودمي
ند از كتابخانه استفاده نتواشوند و ميعضو كتابخانه محسوب مي فارغ التحصيليدانشجويان تا زمان  4-5

 .نمايند
 .باشند، دانشجويان ملزم به تسويه حسا ب با كتابخانه ميدر صورت انصراف و يا انتقال. 2تبصره 

تاريخ عضويت درج شده در اند تا پايان مدهاد به عضويت كتابخانه دانشگاه درآافرادي كه به طور آز 4-6
 .تواند از كتابخانه دانشگاه استفاده نمايندقرارداد مي

  شرايط امانت  .5 ماده

پذير است و كتاب فقط به صاحب اصلي كارت با كارت شناسايي معتبر امكان امانت كتاب صرفأ 5-1
 .شودشناسايي تحويل داده مي

امانت. اعضاء را در صورت نياز فراخواني كندتواند كتب امانت داده شده به هر يك از كتابدار مي 5-2
 .گيرنده موظف است حداكثر تا يك هفته پس از فراخواني، كتاب را به كتابخانه بازگرداند
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 .بازگشت كتاب خود در سيستم مطمئن گردند ثبت ازبايست هنگام تحويل كتاب، گيرندگان ميامانت 5-3
5-4 CD باشدرت دانشجويي قابل امانت ميهاي همراه با كتاب، به مدت يك شب با تحويل كا.  

  تعداد كتب امانت و مدت امانت.  6 ماده

تعداد كتب   امانت گيرنده رديف
  امانتي

حداكثر  مدت 
  زمان امانت

  90  13  اعضاي هيات علمي  1
  30  8  دانشجويان دكترا  2
  20  6  دانشجويان كارشناسي ارشد  3
  20  4  دانشجويان كارشناسي  4
  30  5  پيمانيكاركنان رسمي و   5
  30  3  كاركنان قراردادي دانشگاه  6
  60  4  هيات علمي بازنشسته  7
  30  3  كاركنان بازنشسته  8
  20  3  طرح غدير  9
  20  3  كاركنان شركتي  10
  20  3  عضو آزاد  11

كتاب ديگر نيز  2ند انتودانشجويان طرح درخشان و شاهد و ايثارگر، عالوه بر تعداد كتابهاي ذكر شده، مي
 .امانت بگيرند

 رزرو كتاب. 7 ماده

با مراجعه به آدرس اينترنتي توانند اعضاي كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان مي 7-1
http://library.iut.ac.ir/Farsi/Home/Index كتب مورد نياز خود را رزرو كنند. 

 )شماره دانشجويي يا پرسنلي( با نام كاربري، براي اعضاي كتابخانهرزرو كتاب فقط . 1تبصره 
 .باشدممكن مي )كد ملي(  كلمه عبورو

 .كتاب را رزرو كند 3هر عضو مي تواند به طور همزمان  7-2
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كننده نگهداري ميساعت براي رزرو 48پس از بازگشت به طور خودكار به مدت  ،كتاب رزرو شده 7-3
 .بازگشت كتاب توسط پست الكترونيكي يا پيامك به متقاضي اعالم خواهد شد خبر. شود

كننده براي امانت كتاب، كتاب رزرو شده به متقاضي بعدي در صورت عدم مراجعه شخص رزرو 7-4
 .واگذار خواهد شد

  تمديد كتاب. 8 ماده

 .تمديد كتاب بر عهده خود كاربر مي باشد 8-1
با مراجعه به آدرس اينترنتي خود را  امانتي كتب تواننداعضاي كتابخانه مي 8-2

http://library.iut.ac.ir/Farsi/Home/Index   و ) شماره دانشجويي يا پرسنلي(با نام كاربري
 .تمديد كنند) كد ملي(رمز عبور 

 .باشدپذير ميديگري رزرو نشده باشد، امكانتمديد كتاب تا زماني كه كتاب توسط عضو  8-3
توانند با مراجعه مستمر به آدرس اينترنتي كتابخانه، ضمن بررسي كتابهاي امانتي خود، اعضا مي.  1تبصره 

 .از تاريخ بازگشت كتابها، وضعيت كتابهاي رزروي و ميزان جريمه و ديركرد كتابهاي خود مطلع شوند

  تاخير و جرايم. 9 ماده

 .شودبه امانت گيرنده اعالم مي )در صورت فعال بودن( خ بازگشت كتاب از طريق ايميل يا پيامكيتار 9-1
تواند از تاريخ همچنين هر يك از اعضا با وارد شدن به سيستم كتابخانه و مشاهده مدارك امانتي خود مي

  .بازگشت كتب خود اطالع پيدا كند
خ مقرر بازگشت ندهد، الزم است بابت هر روز تاخير چنانچه شخصي كتاب امانت گرفته شده را در تاري 9-2

 .مبلغي به عنوان جريمه به كتابخانه پرداخت نمايد
 .ريال مي باشد 1000ريال است و براي كتاب رزروي  500ر عضو به ازاء هر روز مبلغ جريمه براي ه 9-3
و اعضاي  پذير نيستلذا كاهش و حذف آن امكان. گرددافزار كتابخانه محاسبه ميمبلغ جريمه توسط نرم 9-4

 .باشندكتابخانه موظف به پرداخت آن مي
 .باشدول قابل پرداخت ميجريمه كتابخانه از طريق كيف پ 9-5
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و عدم توجه به تذكرات  شفاهي توسط دانشجويان در بازگشت كتاب خير تأدر صورت . 1تبصره 
 ملزم به پرداخت جريمهبراي باز شدن مجدد فايل خود و دانشجو  خواهد شدآنها مسدود  پروفايلوكتبي، 

آنها تا زمان فارغ التحصيلي مسدود  پروفايلتكرار  و درصورتتمام روزهاي تاخيري خود خواهد بود 
  .خواهد شد

 ارسال طريق از رسانياطالعپس از  نداداشته غيرمجاز تاخير كه يعلمي و كاركنان هيت اعضاء. 2تبصره 

 صورت در .بايد نسبت به ديركرد و پرداخت جريمه خود اقدام نمايند ايشان، الكترونيكي پست به پيام

 محاسبه مالك. شد واريزخواهد مربوطه حساب به و اخذ ايشان يا حقوق پژوهانه از، جريمه توجه عدم

 200سقف  به تأخير مجموع چنانچه .بود خواهد كتاب اوليه برگشت تاريخ تأخير از روزهاي تعداد

  .ماند خواهد مسدود ديركرد جريمه پرداخت و حساب تسويه زمان تا و مسدود عضو كارت رسيد روز
  يب ديدن منابعسمفقود شدن يا آ. 10 ماده

گونـه  هر در صـورت بـروز   از سـالم بـودن كتـاب مطمـئن شـود و     بايد امانت گيرنده كتاب در هنگام امانت   1- 10
 ،بودن، كمبود صفحات، بريدگي عكس برگ بودن، پارهنويسي، نقاشي، برگ ديدگي اعم از حاشينهآسيب

  .تماس آب يا هرگونه مايعات با كتب، كتابدار را در جريان بگذارد
گيرنده موظف چنانچه منبع امانت رفته آسيب ببيند يا اوراق و يا تصاويري از آن بريده و ناقص شود، امانت 2- 10

 .است اصل آن را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد
اضافه بر . گم شدن منبع، امانت گيرنده موظف است عين آن را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد در صورت 3- 10

ريال بابت خدمات  50000و همچنين مبلغ  مفقودي موظف است جريمه ديركرد كتاب گيرندهاين، امانت
 .را نيز بپردازد سازي منبعآماده

نسبت به تهيه مربوطه گيرنده موظف است با هماهنگي مسئول در صورت موجود نبودن منبع در بازار، امانت 4- 10
 .يك نسخه صحافي شده از آن و يا خريد يك كتاب ديگر اقدام نمايد

 تسويه حساب. 11 ماده

تمامي اعضاي كتابخانه الزم است قبل از تسويه حساب، با نام كاربري و رمز عبور خود وارد سيستم  1- 11
ديركرد كتابها و جريمه خود، با استفاده از كيف پول جريمه خود را كتابخانه شوند و پس از مشاهده 

 .پرداخت نمايند



 
 

8 
 

از طريق سامانه گلستان به كتابخانه و  ،التحصيل پس از باطل شدن كارت دانشجويي غاسامي دانشجويان فار 2- 11
ه كتابخانه شود و در صورتي كه دانشجويان كتاب امانتي و يا بدهي بكننده منتقل ميساير ادارات تسويه

پس از بازگرداندن كتابهاي  در غير اينصورت دانشجو. شودمي انجام حساب ، براي آنها تسويهدننداشته باش
 .الزم است به كتابخانه مراجعه نمايد ،امانتي و پرداخت بدهي از طريق كيف پول

ل، انصراف از دانشجويان موظفند با بوجود آمدن هر نوع تغييري در وضعيت آموزشي آنها نظير انتقا 3- 11
مراتب را در اسرع وقت به بخش تسويه حساب كتابخانه مركزي اعالم  ،تحصيل، مهمان شدن و موارد مشابه

 .و نسبت به تسويه حساب با كتابخانه اقدام نمايند
مرخصي  ،گيرندگان ديگر اعم از اعضاي هيات علمي و كاركنان هنگام بازنشستگي، انتقال و بازخريدامانت 4- 11

 .الزم است با كتابخانه مركزي تسويه حساب نمايند مدت، مأموريت آموزشيطوالني 
 .ساير اعضاي كتابخانه موظفند در موعد مقرر با كتابخانه دانشگاه تسويه حساب نمايند 5- 11
امكانات كتابخانه  توانند برابر با مقررات ازنيز مي با توجه به اينكه كاركنان قراردادي و نيروهاي شركتي 6- 11

تسويه حساب اين افراد را از ، يا اتمام آن يند، كارگزيني مربوطه موظف است هنگام لغو قرارداداستفاده نما
 .كتابخانه مطالبه نمايد

ح راعضاي طرح غدير در هنگام تسويه حساب ملزم به تحويل كارت عضويت خود و تسويه حساب با ط:  1تبصره 
  .باشندغدير مي

  خروج غيرقانوني. 12 ماده

به عنوان متخلف به . بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايدهرگاه فردي 
كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد تا اقدامات الزم به عمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از 

 .كليه خدمات كتابخانه محروم خواهدشد

به تصويب شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي كتابخانه .........................تبصره در تاريخ .....................ماده و .............اين آيين نامه در 
.اشدبه تأييد هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و من بعد الزم االجراء مي ب............................ مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان و در تاريخ  

  


