
  بسمه تعالي
 آيين نامه استفاده از آتابخانه هاي دانشگاه تهران

   شوراي هماهنگي آتابخانه ها١٣٨۶مصوب اسفند 
 نظر به اهميت آتاب و آتابخانه و به منظور استفاده بيشتر و آار آمدتر از امكانات موجود در

واخت و هماهنگ در ي يكناو حفظ و نگهداري منابع  و اعمال  روشه هاي دانشگاه تهرانآتابخانه
هاي دانشگاه تهران به همراه نامه استفاده از آتابخانهآيينارائه خدمات امانت مواد آتابخانه اي 

  .دشوهاي پيوست آه همگي جز الينفك آيين نامه هستند به شرح ذيل اعالم مي ها و فرمدستورالعمل
  تعاريف و آليات:فصل اول 

   هدف– ١ماده 
  

- اي مراجعههاي دانشگاه تهران برترسي به منابع علمي و پژوهشي آتابخانهفراهم آوردن امكان دس
آنندگان و ارتقاي سطح آيفي خدمات آتابخانه در جهت پشتيباني فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 

  :در دانشگاه از طريق 
  افزايش توان آتابخانه ها در پاسخگويي به مراجعان-١
هاي دانشگاه و استفاده بهتر از نات موجود در آتابخانهافزايش سطح دسترسي به منابع و امكا-٢
  آنها
  مجموعه منابع -٢ماده

  

- ش عالي و پژوهشهاي محققان و دانشهاي دانشگاه تهران آه پشتوانه آموزمجموعه آتابخانه
ها و موسسات  دانشكدههاياز يك آتابخانه مرآزي و آتابخانهپژوهان در آشور به شمار مي روند 

  .يل مي گردندوابسته تشك
هاي خانه مرآزي بيشتر در خدمت فعاليتآتاب:آتابخانه مرآزي و مرآز اسناد دانشگاه تهران .الف

اين آتابخانه وظيفه .بر مي گيرد  اي متنوع از منابع پژوهشي را درپژوهشي قرار دارد و مجموعه
ات اسالم شناسي و گردآوري و نگهداري آليه آثار منتشر شده در آشور و منابع مربوط به مطالع

 بر  نيزايران شناسي و آثار مرجع رشته هاي مختلف دانشگاهي انتشار يافته در خارج از آشور را
  .عهده دارد

ها بر حسب نيازهاي علمي و  دانشكدههايآتابخانه:ها و موسسات وابسته  دانشكدهآتابخانه هاي.ب
آوري و نگهداري منابع تخصصي و رداند و موظف به گويژه خود به وجود آمدهآموزشي دانشكده 

  .آموزشي مورد نياز دانشجويان و مدرسان گروههاي آموزشي خود مي باشند
  :انواع منابع موجود در آتابخانه هاي دانشگاه تهران عبارت است از .ج
  هاي تحصيليهرسال)هايپايان نامه( شامل آتابها :نگاشتهاتك)١
  ريهاغير ادواو شامل ادواريها  :پيايندها)٢
  هاها و عكس ميكروفيلم، اسناد خطي،شامل نسخه هاي خطي :مواد آرشيوي)٣
  شامل نوارهاي صوتي وتصويري :مواد ديداري و شنيداري )۴
  منابع الكترونيكي)۵
  هانقشه)۶
  :منابع و موادي آه به امانت داده نمي شوند -د

، ها، سالنامههانامه، چكيدههاه، نمايها، آتابشناسيهانامه، واژههادايره المعارف(آتب مرجع -١
   اسناد و مدارك، منابع جغرافيايي،هاي جمعينامهسرگذشت

  آتابهايي آه هنوز در دفتر اموال آتابخانه ثبت نشده است -٢
   نفيس و آمياب، چاپ سنگي،آتب خطي -٣



  هاپايان نامه -۴
 و آتبي  نشريات ادواري و نشريات،ها، اطلسها، نقشهشده هاي مجلدمجالت و روزنامه -۵

  .آه آتابخانه براي مدت معيني به امانت گرفته است
  مواد ديداري و شنيداري و اسناد و آرشيو  -۶
  ايفشرده و هرگونه نرم افزار رايانهمنابع ديجيتالي لوح هاي  -٧

  عضويت :فصل دوم
  اعضا -٣ماده
  :هاي دانشگاه پذيرفته شوندزير مي توانند به عضويت آتابخانههاي گروه
رسمي يا ( آارآنان دانشگاه تهران ، دانشجويان آليه مقاطع تحصيلي،ت علميأاعضاي هي-١

  .و افراد بازنشسته دانشگاه)پيماني
اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران فقط مي توانند به  -١تبصره

  .عضويت آتابخانه مرآزي در آيند
 اعضاي هيات علمي ، دانشجويان مهمان،و مدع،التدريس، حقعضويت استادان پاره وقت-٢تبصره

و آارآناني آه به صورت هاي ديگر با دانشگاه همكاري دارند با معرفي نامه رئيس واحد و يا 
  .معاونت آموزشي دانشكده مربوط پذيرفته مي شود

  افرادي آه عضو قراردادهاي همكاري با هريك از آتابخانه هاي دانشگاه باشند-٢
   اين آيين نامه١افراد مشمول پيوست -٣

  . ساير افراد صرفا عضو آتابخانه مورد قرارداد مي باشند١بجز مشمولين بند -٣تبصره
مراجعه به آتابخانه مربوط جهت تعيين بارآد آارت و مطالعه آيين نامه براي افراد -۴تبصره

  .الزامي است
  شرايط عضويت :۴ماده
   مورد يا آارت دانشجويي حسب و ارائه آارت شناسائي معتبر-١
  تكميل فرم درخواست عضويت-٢
  قطعه عكس٢ارائه-٣

  مدت عضويت : ۵ماده 
  .مدت عضويت دانشجويان تا پايان مدت اعتبار آارت دانشجويي آنها مي باشد-١
عضويت اعضاي هيات علمي و آارآنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر -٢

  .از تسويه حساب تمديد خواهد شداست و پس از بازنشستگي هر سال پس 
  .عضويت استادان پاره وقت و حق التدريس حداآثر تا پايان يك نيمسال تحصيلي است-٣

  امانت آتاب:فصل سوم 
  امانت گيرندگان:۶ماده
  . است١هاي دانشگاه مختص افراد موضوع ماده  حق امانت گرفتن آتاب از آتابخانه-١
  .ئه آارت بارآددار آتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده آننددانشجويان مي توانند تنها با ارا-٢
متقاضي مي تواند بعد از وارد شدن بارآد آارت و دادن برگه خروج آه مشخصات آتاب مورد -٣

  امانت بر روي آن نوشته شده است آتاب را با توجه به مهلت تعيين شده به خارج از آتابخانه ببرد
 تحويل آتب خود با همكاري مسئول بخش نسبت به بازگشت آتاب امانت گيرندگان بايد هنگام-۴

  .خود در سيستم مطمئن گردند
دادن يكي از نسخ  بخش امانت مجاز است در صورتي آه متقاضيان آتابي افزايش يابد از امانت-۵

  .آتاب خودداري نمايد
ي از آنها وجود هاي بيشتري بيشتري دارد و امكان تهيه نسخهآتابخانه منابعي را آه متقاض-۶



.  در آتابخانه مورد استفاده قرار گيرد تا منحصرًادندارد را در بخش ذخيره نگهداري خواهد آر
تشخيص اين موارد بر اساس در خواست گروههاي آموزشي و همچنين گزارش ميز امانت و تاييد 

   .آن به وسيله مدير آتابخانه است
ازگشت آتاب مدت زمان امانت آتاب خود را در نند قبل از تاريخ باامانت گيرندگان مي تو-٧

  .صورتي آه آتاب مورد نظر پيش درخواست نشده باشد به صورت حضوري يا تلفني تمديد نمايند
  پيش در خواست  - ٧ماده 
در صورتي آه آتاب مورد در خواست متقاضي در امانت باشد متقاضي مي تواند پيش -١-١

  .تا نسبت به ذخيره  آتاب اقدام شوددرخواست خود را به ميز امانت اعالم 
  .متقاضي موظف است در تاريخ تعيين شده پيش در خواست آتاب به آتابخانه مراجعه آند-٢-٢
در صورت عدم مراجعه متقاضي آتابخانه موظف است آتاب در خواست شده را تا -٣-٣
  .ساعت پس از تاريخ تعيين شده براي متقاضي نگهداري نمايد٢۴
ند آتاب اآتابخانه مي تو ٣دم مراجعه متقاضي پس از مهلت تعيين شده در بند در صورت ع-۴-۴

  .ضي ديگر قرار دهداذخيره شده را در اختيار متق
  تعداد منابع و مدت زمان امانت  - ٨ماده 
جلد ۶آتابخانه دانشكده يا موسسه جلد، ٣:آتابخانه مرآزي (جلد١٢اعضاي هيات علمي دانشگاه -١
 بازنشستگان هبات علمي موظف به تسويه حساب در انقضاي هر .هفته۵)جلد٣ بين آتابخانه ايو 

  سال با آتابخانه هاي محل مراجعه ميباشند
آتابخانه دانشكده يا  جلد، ٣آتابخانه مرآزي  (جلد١٠: جويان دوره دآتري تخصصيدانش-٢

  . هفته۵)جلد٢اي جلد و بين آتابخانه۵موسسه 
ويان دوره دآتري تخصصي دانشكده يا موسسه مي توانند اعضاي هيات علمي و دانشج-١تبصره

در صورتي آه از آتابخانه مرآزي و بين آتابخانه اي آتاب در نزد خود به امانت نداشته باشند به 
  .همان تعداد از آتابخانه دانشكده يا موسسه خود آتاب به امانت بگيرند

ال رشته هاي معماري دآتري حرفه اي دانشجويان آارشناسي ارشد و دانشجويان سال پنجم به با-٣
آتابخانه جلد، ٢آتابخانه مرآزي  (جلد٩: دامپزشكي و دآتري تخصصي پيوسته بيوتكنولوژي 

 .هفته٣)جلد٢بين آتابخانه اي جلد، ۵دانشكده يا موسسه 
دانشجويان دوره آارشناسي دانشجويان چهار سال اول رشته معماري، دامپزشكي، بيو -۴

-بين آتابخانه,جلد۴آتابخانه دانشكده يا موسسه ,جلد٢آتابخانه مرآزي (جلد ٧تكنولوژي 
  هفته٢)جلد١اي
واحد , جلد٢آتابخانه مرآزي(جلد ٧) پيماني و قراردادي,رسمي (آارآنان دانشگاه تهران -۵

  هفته٢)جلد ٢بين آتابخانه اي,جلد٣مربوطه 
  .محل مراجعه مي باشندآارآنان بازنشسته هر سال موظف به تسويه حساب با آتابخانه هاي 

  .ساير اعضا طبق توافق صورت گرفته در قراردادهاي منعقده-۶
  امانت محدود :٩ماده 

آن دسته از منابع آتابخانه آه توسط اساتيد به عنوان منابع آموزشي و تحقيقي معرفي مي شوند و 
خانه خارج و  نفر داشته باشند در طول نيمسال تحصيلي از مجموعه اصلي آتاب۵متقاضي بيش از 

 ساعت ۴٨منابع در خواستي در اين بخش حداآثر برا ي . به بخش امانت محدود منتقل مي گردد 
  .در اختيار متقاضي قرار داده مي شود

 ساعت ديگر ۴٨براي ,در صورت عدم وجود متقاضي ديگر ,تمديد مدت زمان امانت:١تبصره 
  .امكان پذير است

  .ن ماده مستثني مي باشدآتابخانه مرآزي از شمول اي:٢تبصره 



  جريمه دير آرد بازگشت آتاب:١٠ماده 
آتاب را به آتابخانه برگشت ,امانت گيرنده موظف است راس تاريخ مقرر در برگ امانت-١-١

  .دهد
برا ي هر روز تاخير مبلغ ,چنانچه آتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانيده نشود -٢-٢

و پس از آن به ازاي هر روز )بدون احتساب تعطيالت  , روز۵تا (ريال جريمه دير آرد ۵٠٠
عضو تا بديهي است . ريال در نظر گرفته مي شود آه باارائه رسيد اخذ خواهد شد١٠٠٠تاخير 

در صورتي آه آارآنان يا اعضاي . زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود
ده خوداري نمايند مراتب به اطالع معاون اداري هيات علمي از پرداخت جريمه دير آرد تعيين ش

با توجه به شرايط . و مالي دانشكده يا واحد ذيربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان آسر شود 
  .در اين مبالغ تجديد نظر خواهد شدمؤسسه / شوراي پژوهشي دانشكده  زماني هر سال يكبار توسط

انشجوياني آه آتب امانت گرفته شده را باز نگردانده در پايان هر نيمسال تحصيلي  اسامي د-٣-٣
همچنين .اند به اداره آموزش دانشكده ذي ربط اعالم مي گردد تا از ثبت نام آنان خود داري شود 

امانت گيرندگان عالوه بر جريمه دير آرد به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت در آتابخانه 
م گيري به عهده شوراي آتابخانه خواهد بود و د شد و در صورت تكرار تصمينمحروم خواه

  .ه خواهد رسيدبه اطالع ساير آتابخانه هاي دانشگامراتب 
  .رسيدگي به موارد خاص جريمه به عهده شوراي هر آتابخانه مي باشد-۴-۴

  جبران خسارت وارده شده به آتاب:١١ماده
از هر جهت به عهده امانت وليت حفظ و نگهداري آتب و ساير مواد به امانت گرفته شده ئمس-١

  .گيرنده است
اي در صورت آسيب رساندن و مخدوش تفاده آنندگان از منابع آتابخانهامانت گيرندگان و اس-٢

 ،زدن  خط،به صورت پاره آردن(طالع از روي منابع اآردن و مفقود آردن آنها يا حذف هر نوع 
اطالعات از روي نوارهاي تصويري منابع نوشتاري و يا حذف آردن  جدا آردن اوراق و تصاوير

  .ول آتابخانه مي باشدئملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مس)صوتي و نرم افزارهاي رايانه اي
چنانچه عضو نتواند عين مواد امانتي را عودت دهد موظف است عين آتاب را خريداري و به  -٣

ي آه آتاب ناياب باشد و امكان و جريمه دير آرد را نيز بپردازد در صورت.آتابخانه بازگرداند
خريداري آن نباشد امانت گيرنده مكلف است از آتابخانه هاي ديگر آتاب را تهيه و پس از آماده 

آن را به آتابخانه تحويل نموده و عالوه بر پرداخت جريمه دير آرد با )آپي و صحافي(نمودن 
. قيمت نسخه اصلي و آپي بپردازد التفاوت  عنوان مابههول آتابخانه مبلغي را نيز بئتشخيص مس

 محاسبه آن برابر قيمت روز در نهايت چنانچه تهيه آتاب به هر دليلي مقدور نباشدبهاي آتاب تا دو
هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي آماده سازي و غيره نيز .و از امانت گيرنده دريافت مي شود 

  .حسب نظر آتابخانه از وي دريافت مي گردد
 آه عضو بدون اجازه و انجام تشريفات الزم منابع آتابخانه اي را به هر طريق يا در صورتي-۴

تحصيلي وي درج خواهد شد و رشيو خارج آندمراتب در پرونده اداري يا  آعنوان از آتابخانه يا
در موارد ضروري عالوه بر لغو عضويت اقدامات . آارت عضويت وي نيز باطل مي گردد

  .د آمدقانوني نيز به عمل خواه
  
  
  

  استفاده در محل منابع :فصل چهارم 
  استفاده آنندگان در محل:١٢ماده 



اين آيين نامه مي توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود  ١اعضاي آتابخانه موضوع ماده -١-١
  در محل آتابخانه بپردازند

د آرد مجاز به استفاده تنها در ساعاتي آه آتابخانه اعالم خواه١ماده ٣افراد موضوع بند -١تبصره 
  از منابع در محل مي باشند

براي آليه مراجعان در محل آتابخانه منوط به ارائه آارت شناسائي استفاده از منابع -٢تبصره 
  معتبر است 

در صورت خروج . استفاده آنندگان در محل مجاز به خارج آردن منابع از آتابخانه نيستند -٢-٢
ت فرد باطل و مراتب نيز در پرونده اداري يا تحصيلي وي درج منابع از آتابخانه آارت عضوي

  .اهد شدوخ
ها پاره شدن جلد يا صفحه(درصورتي آه فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نمايد -٣-٣

به هر صورت ويا با هر وسيله موظف است طبق نظر )عالمت گذاري و لك شدن آتاب و غيره
  رت نمايدآارشناس آتابخانه جبران خسا

  نسخه برداري از  منابع و مواد آتابخانه:١٣ماده 
ت نسخه هاي خطي نشريات قديمي چاپ سنگي و اسناد نسخه برداري به منظور حفظ و حراس-١

فرد متقاضي در صورت لزوم با رعايت ضوابط و پرداخت هزينه الزم مي . از آنها ممنوع است 
  . و عكس از نسخه مربوط را نمايدتواند از آتابخانه در خواست تهيه ميكروفيلم

هرگونه سوء استفاده از پايان نامه ها پيگرد . نسخه برداري از پايان نامه ها مجاز نمي باشد-٢
  .قانوني دارد

تهيه فتوآپي يا تكثير و چاپ هاي رايانه اي از منابع مجاز به )فتوآپي (نسخه برداري -٣
 اين ٢پيوست بر اساس تعرفه هاي تعيين شده در اين ماده در محل آتابخانه ٢استثناءمواد يك و 

آيين نامه انجام مي شود آه در آغاز هر سال تعيين و با ابالغ آتبي به اطالع مراجعان آتابخانه 
  .ميرسد

در صورت هماهنگي با مسئول )غير از پايان نامه ها(فتوآپي از منابع موجود در بخش مرجع -۴
  .بخش مربوط مجاز مي باشد

  امانت بيت آتابخانه ها:فصل پنجم 
امانت بين آتابخانه اي همكاران متقابل آتابخانه هاي دانشگاه تهران با يكديگر است آه طي آن يك 

در اين شرايط آتابخانه نقش مراجعه . آتابخانه مي تواند مواد آتابخانه ديگر را به امانت بگيرد 
مبدا و آتابخانه امانت دهنده آتابخانه مقصد آننده را ايفا مي آند آتابخانه در خواست آننده آتابخانه 

  .ناميده مي شود
  واحدهاي تحت پوشش واحدهاي تحت پوشش:١۴ماده 
  :واحدهاي تحت پوشش عبارت اند از-١

  آتابخانه هاي دانشكده ها موسسات و مراآز پژوهشي دانشگاه تهران
  مقررات امانت :١۵ماده 
بنابراين آتابخانه مبدا مسئول هر گونه ديرآرد . اب فقط به آتابخانه ها امانت داده مي شود آت-١

خسارت و يا مشكالتي از اين قبيل است و تعيين جريمه دير آرد يا خسارت بر اساس مادههاي 
  . استفاده از آتابخانه هاي دانشگاه تهران انجام خواهد شد ٧و۶
اي خود را از طريق اتوماسيون اداري طبق فرم نمونه به آتابخانه آتابخانه مبدا مي تواند تقاض-٢

  .مقصد ارسال نمايد
امانت و عودت منابع در خواستي بين آتابخانه مبدا و مقصد از طريق پيك دانشگاه انجام خواهد -٣
  .شد



مورد در طول يك ٢٠به )مبدا يا مقصد (در صورتي آه مجموع تخلفات يك آتابخانه -١تبصره 
 برسد براي مدت يك نيمسال از خدمات آتابخانه طرف مقابل محروم مي شود اما موظف نيمسال

  .است ارائه خدمات خود را به آتابخانه مقابل ادامه دهد
  تسويه حساب و ساير موارد:فصل ششم 

  تسويه حساب -١۶ماده 
تقالي انصراف مهماني انآليه دانشجويان موظف اند پس از فراغت ا زتحصيل و يا در صورت -١

و يا مرخصي تحصيلي برگه تسويه حساب با آتابخانه مرآزي و مرآز اسناد و آتابخانه محل 
  .تحصيل خود را اخذ وبه اداره آموزش تحويل نمايند

اعضاي هيات علمي مدعو و دانشجويان مهمان موظف اند پيش از اتمام دوره همكاري يا -٢
 مرآز اسناد و آتابخانه دانشكده را اخذ و به آموزش خود برگه تسويه حساب با آتابخانه مرآزي و

اعضاي هيات علمي در صورت قطع -٣. اداره آموزش يا دبير خانه واحد مربوطه تحويل نمايند 
و آارآنان ) علمي و مرخصي بيش از يكسال  ماموريت ، انتقالء،استعفا(رابطه استخدامي 

موظف به اخذ برگه )يش از يكسال  بازنشستگي يا مرخصي ب، ماموريت اداري، انتقال،استعفا(
  تسويه حساب از آتابخانه مرآزي و آتابخانه واحد خود مي باشند

آتابخانه هاي دانشگاه موظفند در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي مدرسان مهمان حق التدريس -۴
سويه ت ياند براو پاره وقت آه منابع دريافتي خود را در مهلت مقرر به آتابخانه تحويل نداده

  حساب به امور مالي دانشكده اعالم مي آند
  ساير موارد-١٧ماده 

  استموسسه /  شوراي پژوهشي دانشكده تصميم گيري در  ساير موارد پيش بيني نشده برعهده
در شصت و يكمين جلسه پيوست با آخرين اصالحات ۴تبصره و٨و  ماده ١٧اين آيين نامه در 

 در محل آتابخانه ١٣٨۶اسفندماه ٢٢ تهران مورخشوراي هماهنگي آتابخانه هاي دانشگاه
مرآزي و مرآز اسناد دانشگاه تهران به تصويب رسيد و از اين تاريخ در مجموعه آتابخانه 

  .و جايگزين آليه آيين نامه هاي قبلي مي گرددهاي دانشگاه تهران  الزم االجرا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  پيوست يك

ي استفاده هر چه بيشتر از منابع موجود در آتابخانه هاي به منظور ايجاد تسهيالت الزم برا
آارشناسي ارشد و آارشناسي دانشگاه ها استادان دانشجويان و دانش پژوهان داراي مدرك دآتري 

و )اشخاص حقيقي(و محققان و نخبگان طالب علوم حوزوي و فارغ التحصيالن دانشگاه تهران 
 آارخانه هايي آه داراي فعاليت هاي پژوهشي مراآز پژوهشي انجمن هاي علمي و شرآتها و

پس از تاييد رييس يا معاون آتابخانه مورد نظر مي توانند با پرداخت حق )اشخاص حقوقي(هستند 
عضويت برابربا تعرفه تعيين شده براي دوره هاي زماني معين به عضويت آن آتابخانه پذيرفته 

 دانشگاه ارائه در خواست عضويت جداگانه براي استفاده از منابع آتابخانه هاي ديگر. شوند
  .الزامي است

شخاص حقيقي و حقوقي چنانچه مايل به امانت گرفتن آتاب باشند مي بايست به ازاي هر :١تبصره 
. پژوهشگر معادل سه ميليون ريال اوراق بهادار بعنوان وديعه نزد آتابخانه مورد نظر بسپارد 

  . ب با آتابخانه عودت داده مي شودبديهي است اين وديعه پس از تسويه حسا
آتابهايي آه ارزش ريالي روز آنها بنابر نظر آارشناس مورد تاييد آتابخانه بيشتر از :٢تبصره

 آيين نامه استفاده از آتابخانه هاي دانشگاه تهران است و ۴ماده ٨مبلغ وديعه باشد مشمول بند 
  .امانت داده نمي شود

ه مايل به استفاده از منابع در محل آتابخانه باشند در صورتي اشخاص حقيقي و حقوقي آ:٣تبصره 
تعرفه هاي فوق  در صد۵٠آه آتابخانه مربوطه امكانات و شرايط الزم را داشته باشد باپرداخت 

  .آارت عضويت استفاده در محل را دريافت خواهند آرد
با رعايت آيين  ....آليه وجوه دريافتي از هر محل اعم از حق عضويت ها جريمه ها و:۴تبصره 

نامه مالي معامالتي دانشگاه به طور آامل در اختيار آتابخانه دانشكده يا موسسه قرار مي گيرد تا 
  .با نظر رئيس آتابخانه به مصرف هزينه هاي مورد نظر برسد

  
  
  
  
  
  
  

  پيوست دو
  ي گرددبه منظور ايجاد تسهيالت براي اعضا و ساير مراجعه آنندگان تعرفه هاي زير تعيين م

  

  تعرفه خدمات بخش ديداري و شنيداري 
  

   ريال١٠٠٠  اسكن هر صفحه 
    ريالA4 ۵٠٠پرينت از اسكن هر صفحة 
   ريال١٠٠٠ A3پرينت از اسكن هر صفحة 

   ريال١٠٠٠  اسكن از ميكروفيلم بر اساس هر فرم
   ريال۵٠٠٠   معمولي CDرايت اسكن برروي 



  ل ريا٨٠٠٠   قابدارCDرايت اسكن برروي 
   ريال١٠٠٠   معموليDVDرايت اسكن برروي 
   ريال١۵٠٠٠    قابدارDVDرايت اسكن برروي 

  
  .پرينت از تصاوير اسكن شده با ميزان تونر مصرفي باال انجام نمي شود: توجه 

  تعرفه بخش پايان نامه ها
آپي از پايان نامه براساس تعرفه خدمات  پايان نامه 

  بخش خصوصي 
١۵٠٠ 
  ريال

  
نوع 
 ١۵٠٠ ريال ١٠٠٠اسكن ازهر صفحه پايان نامه  پايان نامه   منبع

  ريال 
يا CDهزينه پرينت يا رايت 

DVD از اسكن  
  

 ريال ١۵٠٠  طرح پژوهشي  نوع منبع
  خدمات بخش

اسكن هر صفحه 
   ريال١٠٠٠

يا CDهزينه پرينت يا رايت 
DVD از اسكن  

  
 ٢٠٠٠ هر صفحه اسكن  ريال خدمات بخش١۵٠٠ اسناد قبل از انقالب

  ريال 
  از اسكن DVDيا CDهزينه پرينت يا رايت 

نوع 
 ريال خدمات ١۵٠٠  اسناد بعداز انقالب  منبع

  بخش
 ١٠٠٠اسكن هرصفحه 

  ريال 
  از اسكن DVDيا CDهزينه پرينت يا رايت 

  تعرفه بخش خطي 
دانشجويان اعضاي هيات علمي و   ١

  گآارمندان دانشگاه تهران هربر
  هزينه زيراآس بخش خطي   زيال۵٠٠

دانشجويان و اعضاي هيات علمي ساير   ٢
  دانشگاهها هر برگ

 هزينه زيراآس بخش خطي   ريال٨٠٠
موسسات و مراآز تحقيقاتي داخلي هر   ٣

  برگ 
١١٠٠ 
  ريال

زيراآس از / الف هزينه زيراآس بخش خطي
  نسخه عكسي

 ٢٠٠٠  مراجعين خارجي   ۴
  ريال

 هزينه زيراآس بخش خطي
  

  ١۶*٢١ابعاد   ٢٠*٢۵ابعاد   

دانشجويان اعضاي هيات علمي و آارمندان   ١
  دانشگاه تهران هربرگ

   ريال٣۵٠٠   زيال۴۵٠٠

دانشجويان و اعضاي هيات علمي ساير   ٢
  دانشگاهها هر برگ

   ريال۵٠٠٠   ريال۶٠٠٠
   ريال۶٠٠٠   ريال٧٠٠٠  موسسات و مراآز تحقيقاتي داخلي هر برگ   ٣

 فيلمعكس از ميكرو/ ب

   ريال٧٠٠٠   ريال٨٠٠٠  ين خارجي مراجع  ۴
  

  ٢٠*٢۵ابعاد   

دانشجويان اعضاي هيات علمي و آارمندان دانشگاه   ١
  تهران هربرگ

  زيال١٠٠٠
اسكن از نسخه خطي / ج

  وميكروفيلم

   ريال٢٠٠٠دانشجويان و اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها هر   ٢



  برگ
   ريال٣٠٠٠  موسسات و مراآز تحقيقاتي داخلي هر برگ   ٣
   ريال٧٠٠٠  مراجعين خارجي   ۴

  
 (  cdو هزينه رايت از اسكن برروي ) ١٠٠٠  A3  ياA4۵٠٠(به هزينه اسكن فوق هزينه پرينت از اسكن 

  .اضافه مي شود) براساس نوع آن  (DVDيا ) براساس نوع آن 
نفيس . شود در صدهاي زير به قيمتهاي پيش بيني شده اضافه مي.بر حسب نفاست منابع :١تبصره 

  %١٠٠)حسب مورد(منحصر به فرد %۵٠نادر % ٢۵
در صورت مبادله با يك نسخه هم ارزش يا باالتر آه مورد تقاضاي بخش نسخه هاي :٢تبصره 

  .خطي باشد هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود
  .در موارد خاص با نظر مسئول بخش و تاييد رياست آتابخانه تصميم گيري خواهد شد:٣تبصره 

  ه بخش نشريات تعرف
 آپي گرفته مي ۵٧ اسكن و از منابع بعدازسال ۵٧ از منابع قبل از سال : قابل توجه

  .شود
  

 دانشجويان واعضاي هيات علمي -١
  وآارمندان دانشگاه تهران

 ١۵٠٠هر برگ 
  ريال

هزينه پرينت يا 
  CDرايت 

 ٢۵٠٠هربرگ   واعضاي هيات علمي  ساير دانشجويان -٢
  ريال 

هزينه پرينت يا 
  CDرايت 

 ٣۵٠٠هر برگ    مؤسسات و مراآز تحقيقاتي داخلي -٣
  ريال

هزينه پرينت يا 
  CDرايت 

اسكن ازمنابع قبل / الف
 ١٣٢٠از سالهاي 

  )گنجينه(

 ٧٠٠٠هر برگ    مراجعين خارجي -۴
  ريال

هزينه پرينت يا 
  CDرايت 

  
لمي  دانشجويان واعضاي هيات ع-١

  وآارمندان دانشگاه تهران
 ١٠٠٠هر برگ 

  ريال
هزينه پرينت يا 

  CDرايت 
 ٢٠٠٠هربرگ    ساير دانشجويان واعضاي هيات علمي -٢

  ريال 
هزينه پرينت يا 

  CDرايت 
 ٣٠٠٠هر برگ    مؤسسات و مراآز تحقيقاتي داخلي -٣

  ريال
هزينه پرينت يا 

  CDرايت 

اسكن ازمنابع / ب
   ١٣٢٠-١٣۵٧سالهاي 

 ۵٠٠٠هر برگ    مراجعين خارجي -۴
  الري

هزينه پرينت يا 
  CDرايت 

  
 و ١٣۵٧منابع سالهاي / ج

  بعداز آن
   ريالA4٢۵٠٠آپي از آليه منابع تاالرنشريات هر برگ  -
هزينه پرينت يا +  ريال ۵٠٠سرچ وانتخاب هر فايل نمايه براي آليه افراد  -

  CDرايت 

تعرفه بخش حسابداري و روابط عمومي درخصوص 
  عضويت



  
   ريال٧١٠٠٠   در محلاستفاده/ ١

   ريال١۴١٠٠٠  استفاده خارج ازمحل/ ٢   ماهه٣عضويت 

  
  

   ريال١١١٠٠٠  استفاده در محل/ ١
   ريال٢٢١٠٠٠  استفاده خارج ازمحل/ ٢   ماهه۶عضويت 

  
  

  ريال١٩١٠٠٠  استفاده در محل/ ١
   ريال٣٨١٠٠٠  استفاده خارج ازمحل/ ٢  عضويت يكساله

  
  ريال ٢٠٠٠٠روزانه  ) بط عمومي با تشخيص روا(عضويت موارد خاص : توجه 

  تعرفه بخش آسيب شناسي و مرمت 
  

   :FTIRانجام نمونه 
  

   ريال١٠٠٠٠٠  براي دانشجويان دانشگاه تهران
  ريال١۵٠٠٠٠  براي دانشجويان ساير دانشگاهها

  

  
  

  تعرفه خدمات بخش فناوري واطالعات
قيمت خدمات براي مراجعين و 

  دانشجويان
ان آتابخانه قيمت خدمات براي آارآن
  مرآزي

   ريال٢٠٠  پرينت هر صفحه   ريال٣۵٠   برگ ١٠٠پرينت تا 
 ٢٠٠ برگ الي ١٠٠پرينت از 

  برگ 
پرينت با ميزان تونر مصرفي    ريال٣٠٠

  باال
   ريال٣۵٠

 ۵٠٠ برگ الي ٢٠٠پرينت از 
   ريال١۵٠٠  پرينت رنگي   ريال٢۵٠  برگ

ا ميزان تونر پرينت رنگي ب   ريال٢٠٠   برگ به باال۵٠٠پرينت از 
   ريال٢٠٠٠  مصرفي باال

پرينت رنگي با ميزان تونر 
  مصرفي باال

   ريالA3 ۵٠٠پرينت    ريال۵٠٠

   ريال٧٠٠با ميزان تونر   A3پرينت    ريال٢٠٠٠  پرينت رنگي



  مصرفي باال
پرينت رنگي با ميزان تونر 

   ريال٢٠٠٠  CDرايت    ريال٢۵٠٠  مصرفي باال
   ريالDVD  ۴٠٠٠ رايت   ريال٧٠٠  A3پرينت 
با ميزان تونر مصرفي   A3پرينت 

   ريال٢٠٠٠   خامCD   ريال١٠٠٠  باال
   ريال۵٠٠٠   خام قابدارCD   ريال٣٠٠٠  CDرايت 
   ريال۴٠٠٠   خامDVD   ريالDVD  ۶٠٠٠ رايت
CDريال٣٠٠٠  فالپي ديسك    ريال٢٠٠٠   خام   
CDريال۵٠٠٠   خام قابدار       

DVDريال۴٠٠٠   خام       
       ريال٣٠٠٠  فالپي ديسك 

       ريال١٠٠٠  اسكن هر صفحه 
       ريال۵٠٠  به ازاي دريافت هر فايل نمايه 

استفاده از سايت براي اعضاي آزاد 
  با مجوز مديريت 

به (  ريال٧٠٠٠
ازاي هر ساعت 

(  

    

  
  پيوست سه

  "مقررا ت عمومي وآيين نامه انضباطي"
ف هستند در محيط آتابخانه موارد زير را به منظور حفظ منزلت آتاب و آتابخانه آليه اعضاه موظ

  .رعايت نمايند
   و شئونات اسالمي در محيط آتابخانه و تاالرهاي مطالعه حفظ پوشش-١
باهماهنگي آتابخانه ) lab top(استفاده از . آوردن ساك و آيف به داخل آتابخانه ممنوع است -٢

  .بالمانع است
ه مورد انتظار بوده و الزم است مراجعان از حفظ نظم و انضباط و سكوت در محيط آتابخان-٣

انجام آارهايي از قبيل تردد بي مورد در تاالرها  راهروها سالن ها ايجاد سروصدا صندلي ها و 
  بپرهيزند....
عدم استفاده از آارت ديگران و يا دادن آارت خود به ديگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با -۴

  .ارت صورت ميگيردآارت شناسايي معتبر و اصل آ
  آسيب نرساندن به وسايل آتابخانه اعم از ميز صندلي .۵
 در استفاده از آتابهاي تاالرها و همكاري با آتابداران در جهت افزايش آمي و آيفي حفظ نظم-۶

  خدمات و افزايش آارايي آتابخانه 
ها و استفاده از ميز باز و بسته آردن پنجره . خودداري و جابجايي وسايل و تجهيزات آتابخانه -٧

  و امكانات اختصاصي آارآنان 
  در صورت آمبود و يا نبود منابع مورد در خواست )آتابخانه(مطلع نمودن آتابداران -٨
  پرهيز از خوردن و آشاميدن در محيط آتابخانه و تاالرها. عدم استعمال دخانيات -٩
  منابع آتابخانه) بدون هماهنگي(خروج غير قانوني -١٠
  يت احترام و حسن برخورد با آتابداران و آارآنان و عدم توهين به همكاران رعا-١١
آسيب رساندن عمومي به منابع و عدم اختالل در سيستم رايانه از قبيل استفاده از سايت هاي -١٢



  .......غير مجاز و
  سرقت عمدي منابع .١٣

 حداآثر دو نوبت ٩  الي١در صورت عدم رعايت مقررات انضباطي در موارد شماره :١تبصره 
در غير اينصورت و تكرار موارد پس از اطالع به صورت مكتوب طبق . تذآر داده مي شود 

  .ضوابط قانوني به مراجه ذيربط معرفي مي گردد
 در صورت مشاهده تخلف مراتب بالفاصله به مسئولين ذيربط ١٣و١٢و ١١براي موارد :٢تبصره 

  .در دانشگاه گزارش خواهد شد
صبح ٨آار آتابخانه دانشكده ها به استثناي روزهاي تعطيلي دانشگاه از ساعتساعات -١۴
بعد از ظهر و دو ماه تابستان طبق ١٣صبح الي٨بعد از ظهر و روزهاي پنج شنبه از ساعت ١٨الي

آتابخانه ها نيز موظف به اعالم ساعات آار در سايت . ساعا ت آاري تعيين شده دانشگاه مي باشد 
  .باشندمناسب مي و محل 

  
  

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

   
  



  پيوست چهار
  
  

اده   تناد م ه اس صوب    ٨ب دان م ان و هنرمن ان، محقق وق مؤلف ت حق انون حماي اي ١٣۴٨ ق  آتابخانه
ه خ         ه         دانشگاه تهران حق دارند با هدف ارائ ه تهي سبت ب دگان خود ن ه آنن ه اعضاء و مراجع دمات ب

نسخة ديجيتالي از پايان نامه هاي موجود در آتابخانه هاوهمچنين پايان نامه هايي آه در آينده و پس                
ه اخذ مجوز حق      . از تصويب نهايي اين آيين نامه تحويل آتابخانه ها مي گردند        سبت ب آتابخانه ها ن

دگان      استفاده از پايان نامه ها د      ه آنن ر چارچوب رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء و مراجع
ود             و خود د نم دام خواهن ذآور   . ارائه هر چه بهتر خدمات به اعضاء اق وي       مجوز م وق معن افي حق ن

ود   د ب ه نخواه ان نام ده پاي ه آنن شجويان تهي ادي دان ل از  . وم د قب دگان مكلفن ه آنن ضاء و مراجع اع
ا       سخه ديجيت وي و             استفاده از هر ن وق معن ه رعايت حق وط ب رم مرب ل ف ه تكمي سبت ب ه ن ان نام لي پاي

 .مادي مؤلف اقدام نمايند
  


