
 )تامين مدرک( آيين نامه امانت بين کتابخانه اي
 :کليات

شگاهي فراهم کردن امکان دسترسي اعضا خود به اطالعات علمي و فني سازمان يافته براي توسعه ماموريت اصلي کتابخانه هاي دان
اطالعاتي که در دنيا منتشر مي شود و دانش است اما به داليل گوناگون از جمله رشد روزافزون دانش بشري و تعداد فزاينده منابع 

از جمله محدوديت منابع مالي نمي توان از کتابخانه ها انتظار داشت که نيازهاي اطالعاتي افراد  ،محدوديت هاي گوناگون کتابخانه ها
 .ندباش را تنها با استفاده از منابع خود پاسخ گو انزير پوشش

پديد آيد که کتابخانه  طرح هاييمالکيت منابع در کتابخانه ها شود و  جايگزينمنابع به دسترسي  توجه به امراين واقعيت باعث شد که 
طرح امانت بين کتابخانه طرح غدير-طرح امين- :مانند .ها بتوانند از منابع يکديگر براي پاسخ به نيازهاي کاربران خود استفاده کنند

 .  .  .و    اي اصفهان

 :تعاريف

 .مي باشد با ساير کتابخانه ها كتابخانه بين ارتباطدر اينجا منظوراز طرح برنامه هاي   :طرح-1

مي تواند مدارک مورد نياز عضو طرح ست که بر اساس آن هر کتابخانه ها کتابخانهاز توافقي رسمي بين تعدادي : طرح امين-2
 .در مجموعه موجود نيست را از ساير کتابخانه ها تامين کند ،کاربران خود را که به هنگام درخواست

به کتابخانه ها  اعضاءدسترسي مستقيم ايجاد امکان عضويت فراگير کتابخانه ها و راهکاري است جهت : طرح غدير-3
 .منابع ساير کتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي کشور

 .به طرح را به عهده دارد که وظيفه هماهنگي و انجام امور مربوط طرح در هر کتابخانه نماينده رسمي :رابط-4

منتشر مي شود و در  العات ايرانطبرگي بهادار براي پرداخت هزينه خدمات است که توسط پژوهشگاه علوم و فناوري ا:بهامهر-5
  .چارچوب مقررات طرح خريداري و هزينه مي شود

 به جايي کتب بين کتابخانه ها و تحويل به رابطين را به عهده داردوظيفه جا که ،نقليه  شخصي با وسيله: پيک-6

که مي توانند از طرح هاي امانت بين کتابخانه اي استفاده است تعريف شده کتابخانه  يهر يک از اعضامنظور از عضو : عضو-7
 .نمايند

 .داردرا انجام خدمات طرح  است که درخواستکتابخانه اي : کتابخانه مبدا-8

 .کتابخانه مبدا مي باشد پاسخگوي درخواستکه  است کتابخانه اي: کتابخانه مقصد-9

 .منظور از پژوهشگاه، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران مي باشد :پژوهشگاه -10

 :اصلي و جانبي اهداف

 :اصليهدف 

اطالعاتي به منابع ) ساير طرح ها( و غير حضوري و دسترسي غير مستقيم)طرح غدير(و حضوري ايجاد امکان دسترسي مستقيم 
 .زير پوشش وزارت علوم و ساير مراکز تحقيقاتيکتابخانه هاي 

 :ف جانبياهدا



 افزايش توان کتابخانه ها در پاسخگويي به نياز استفاده کنندگان -

 افزايش سطح استفاده از منابع ساير کتابخانه ها-

 يکديگرغلبه بر جدايي کتابخانه ها از -

 بهبود خدمات اطالع رساني به کاربران-

 

 :عضويتشرايط -1ماده 

 ،و پرداخت حق عضويت ghadir.irandoc.ac.ir اعضا طرح اعم از اساتيد و دانشجويان تحصيالت تکميلي با ثبت نام در سامانه 
رت علوم امکان استفاده و امانت منابع داراي کارت شناسايي عکس دار مي شوند که با ارائه اين کارت به ساير کتابخانه هاي وزا

ساير اعضا کتابخانه نيز از طريق مراجعه به رابط طرح امکان استفاده و امانت کتاب برايشان ممکن مي . برايشان فراهم مي گردد
 ( سر استالبته اين امر در صورت استفاده از کتابخانه هاي خارج از اصفهان با پرداخت هزينه امانت و يا کپي مدرک مي. شود

 .)تعرفه ها 3به ماده شود رجوع 

کتابخانه هاي شهر اصفهان و يا منابع غير قابل امانت از طريق هماهنگي تلفني رابطين  )بخش هاي مختلف( استفاده از فضاي :تبصره
 .براي همان روز امکان پذير است

 تعداد منابع و مدت زمان امانت-2ماده 

روز در امانت خود داشته باشند و اگر کتاب رزرو نداشته  15توانند سه جلد کتاب به مدت  طرح غدير در هر نوبت تنها مياعضاي 
 .باشد امکان تمديد نيز ميسر است

يک  ،در صورت نيازودر اختيار داشته باشند روز  10جلد کتاب به مدت  2مي توانند نيز در هر نوبت  اصفهان طرح امانتاعضاي 
 ..بار نيز تمديد نمايند

از آنها  عضوپس از سه بار تمديد مدرک توسط  ،تمديد نا محدود است امکان دفعاتاز آنجا که در سيستم طرح غدير  :1تبصره 
 .خواسته مي شود که کتاب را باز گردانند

جلد کتاب از کليه  10امکان امانت  ،با توجه به آيين نامه طرح امانت بين کتابخانه اي اصفهان که در هر بار تردد پيک :2تبصره 
جلد کتاب باشد، اعضاء مي توانند متقاضي بيش از  10کمتر از در هر نوبت، درخواست ها د تعدا،در صورتي که مراکز فراهم است

 .باشندجلد کتاب  2

 :تعرفه ها -3ماده 

معادل تعرفه کتابخانه  ،ولي در طرح غدير) کتابجهت امانت (طرح غدير و امانت بين کتابخانه اي اصفهان بدون هزينه مي باشد 
 .مي گردد هزينه هاي مربوطه دريافتجهت کپي منابع و يا دسترسي به منابع الکترونيک  ،هاي مقصد

لایر و هزينه امانت کتاب نيز  200000صفحه  50تا  31لایر و از  150000صفحه  30تا  1در طرح امين نيز بابت کپي مقاله از 
 .مي شود دريافتمتقاضي  عضو مي باشد که به صورت بهامهر از طرف کتابخانه مبدا پرداخت  و معادل ريالي آن از لایر 200000

 .پرداخت مي شود توسط متقاضي عضوبتلایر مي باشد که  150000هزينه عضويت طرح غدير نيز 

 .کليه مرسوالت نيز از طريق پست پيشتاز انجام مي شود

 :تعهدات اعضا-4ماده 



 .ايت کليه مقررات و شئون اداري کتابخانه هاي مقصدرع-

 .رعايت موازين امانتداري در هنگام امانت کتاب از کتابخانه هاي مقصد-

 .کتابخانه هاي مقصد جبران کليه خسارتهاي احتمالي در چارچوب آيين نامه-

 .آن حفظ کارت عضويت غدير و پذيرش مسئوليت و عواقب هرگونه سوء استفاده احتمالي از-

 تسويه حساب-5ماده 

با ارائه  ،يا در هنگام فارغ التحصيلي و يا انصراف از تحصيلعضويت خود طرح غدير پس از پايان مدت اعتبار کارت  يکليه اعضا
علوم و فناوري با پژوهشگاه حساب اقدام به تسويه  ،غديرخود به کتابخانه مرکزي و ثبت درخواست تسويه در سامانه عضويت کارت 

 . ساير طرح ها نيازي به تسويه حساب خاص خود ندارند .مي نماينددانشگاه صنعتي اصفهان و کتابخانه مرکزي  ايران اطالعات

 

 . هرعضو مي تواند با شروع مقطع تحصيلي بعدي مجددا به عضويت طرح غدير درآيد :1تبصره 

ماه از زمان اعالم گم شدن کارت به کتابخانه   3باشد بايد کارت خود را گم کرده حساب هنگام تسويه  عضو،در صورتيکه  :2تبصره 
 .مبدا و متعاقبا پژوهشگاه گذشته باشد

بايد خسارت وارده طبق آيين نامه هرکدام از طرح ها و يا  ،بازگردانده نشودتوسط عضو به کتابخانه در صورتيکه کتابي  :3تبصره 
 .مقصد جبران گرددهاي  کتابخانه

 .تبصره تنظيم گرديده است 6ماده و  5اين آيين نامه در 


