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مركزي و مركز مركزي و مركز   كتابخانهكتابخانهاجرايي اجرايي آئين نامه آئين نامه 
  گاهگاهدانشدانشاسناد اسناد 

  
  
چـارچوب  تعيـين   رسـالتها، اهـداف، ماموريتهـا و نيـز     ن نامه به منظور مشخص كردنيين آيا

ه شـده  يته دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه مركزي و مركز اسناد خدمات كتابخانه 
يازهاي اطالعاتي اعضـاي هيـات علمـي، دانشـجويان و     اين كتابخانه، با در نظر گرفتن ن است.

، سعي در برآوردن اين نيازها با تهيه منابع اطالعاتي و ارائه خدمات مختلف گاهدانش كاركنان
  دارد. 

  
   :از كتابخانهاستفاده افراد واجد شرايط جهت  -1ماده 

  
  دانشگاه يئت علميه ياعضا

دريـانوردي و   دانشگاهيشي و پيماني رسمي قطعي، رسمي آزما يهيئت علم يكليه اعضا
كـارت   يكپـ عكـس و  قطعـه  ك يـ ت و ارائـه  يل فـرم عضـو  يپس از تكم ،علوم دريايي چابهار

تواننـد از   يميند و آميدرعضويت كتابخانه مركزي   بهو يا آخرين حكم كارگزيني  شناسايي
  كتابخانه استفاده كنند.امكانات 
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  مدعو مدرسان 

در طول تـرم و نيـز در طـول    گاه و مراكز آموزشي وابسته آن دانش مدعو مدرسانكليه 
ت، يل فرم عضـو يتوانند با تكميدارند م يسيحق التدرمعين و يا كه با دانشگاه قرارداد  يمدت

در صـورت قبـول    و ارائـه يـك قطعـه عكـس از كتابخانـه اسـتفاده كننـد.       كپي حكم قـرارداد  
يي معتبر مانند كارت ملي يا شناسنامه عضويت مدرس مدعو، متقاضي با سپردن كارت شناسا

  تواند كتاب به امانت بگيرد.مي
  انيدانشجو 

همچنـين  عكـس و  قطعه ك يت و ارائه يل فرم عضويبا تكم گاهدانشان يه دانشجويكل
كتابخانـه  در ت يمـدت اعتبـار عضـو    توانند از كتابخانه استفاده كنند. ي، مييبا كارت دانشجو

  است. ييدت اعتبار كارت دانشجوان برابر با ميدانشجو يبرا
  

   كاركنان
 يرويـ طـرح ن  ،يشـركت  ،ي، قـرارداد يمـان ي، پيكارمندان دانشگاه اعم از رسـم  يتمام

و  يينحكـم كـارگز  ن يآخر يت و ارائه كپيل فرم عضويپس از تكمشاغل در دانشگاه  يانسان
  از كتابخانه استفاده كنند. تواننديك قطعه عكس مي

ي طرف قرارداد دانشگاه با ارائـه معرفـي نامـه بمـدت يـك      : كاركنان شركت1تبصره 
توانند بصورت موقت به عضويت كتابخانه مركزي دانشگاه درآينـد. تمديـد   سال تحصيلي مي

حكـم  آخـرين  كپـي  عضويت در سالهاي بعد منوط به ارائه معرفي نامه جديد و معتبر بهمراه 
در صـورت قبـول    . اسـتفاده كننـد  از كتابخانـه   ميتواننـد جديـد  ك قطعه عكس يي و ينكارگز

توانـد  عضويت متقاضي با سپردن كارت شناسايي معتبر ماننـد كـارت ملـي يـا شناسـنامه مـي      
  كتاب به امانت بگيرد.

  
  ر افراديسا

هـاي  و يـا سـازمان   دانشجويان غير دانشگاه با در دست داشتن معرفي نامه از دانشگاه
براي استفاده در محل مراجعه  دتواننجويي ميدانششناسايي و يا مبدا و ارايه كارت آموزشي 

نيز با در دست داشتن كارت شناسايي عكس دار طـرح   غدير ندگان طرح، داركنند. همچنين
  براي استفاده و امانت گرفتن منابع از كتابخانه اقدام نمايند. دمي توانن
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  : مقررات امانت -2ماده 
ز كتابخانه به امانـت بگيرنـد بـه شـرح     توانند احداكثر تعداد كتابهايي كه كاربران مي

 زير است:  

  يئت علمياعضا ه 
-يبطور همزمان مـ و  استماه دو  حداكثر  يئت علميه ياعضا يامانت كتاب برازمان مدت 
به  )استد يقابل تمد در صورت عدم رزو از طرف عضو ديگر،كه (كتاب را  نسخه  10توانند 

  رند.يامانت بگ
طـي   يكتابهـا عالوه بر كتابهاي عادي توانند و ثابت دانشگاه مي: مدرسان تمام وقت 2تبصره 

ترمي معرفي شده از دانشكده خـود را را  شود كتابهاي اي كه از دانشكده مبداء صادر مينامه
بمدت يك ترم به امانت بگيرند ولي موظف هستند تا اين كتابها را در پايان ترم تحويل و يـا  

  مل جريمه خواهند شد.تمديد نمايند در غير اينصورت شا
  

  :يليالت تكميان تحصيدانشجو  -
 5 ارشـد  دوره كارشناسـي  يلـ يالت تكميان تحصـ يانشـجو د يمدت امانت كتـاب بـرا    

نسـخه كتـاب بـه مـدت يكمـاه       8روز و براي دانشجويان دكتـري   02نسخه كتاب به مدت  
  ) .استو از طرف عضو ديگر، قابل تمديد ر(كه در صورت عدم رز است

  
  :كارشناسي انيدانشجو  -

رنـد  يروز بـه امانـت بگ   51عنوان كتاب را به مدت  4توانند يم دوره كارشناسيدانشجويان  
  ) .استو از طرف عضو ديگر، قابل تمديد ر(كه در صورت عدم رز

  
نامـه اجرايـي دانشـجويان    : دانشجويان استعدادهاي درخشـان بـر اسـاس آئـين    3تبصره 

  مكانات كتابخانه مركزي دانشگاه استفاده نمايند.توانند از ااستعدادهاي درخشان مي
توانند بر اساس درخواسـت دانشـكده خـود    : دانشجويان تمام وقت دانشگاه مي4تبصره 

كتابهاي ترمي را بمدت يك ترم به امانت بگيرند ولي موظف هستند تـا ايـن كتابهـا را در    
  مه خواهند شد.پايان ترم تحويل و يا تمديد نمايند در غير اينصورت شامل جري

  كاركنان:  -
عنـوان   4توانند يو بطور همزمان م است روز 15دانشگاه  كاركنان يمدت امانت برا  

  .رنديكتاب را به امانت بگ
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  ر افراد:  يسا    -
به ازاي هر كارت عضويت يـك نسـخه كتـاب را بـه      دتوانندارندگان طرح فراگير غدير مي -

  مدت يكماه امانت ببرند.
تواننـد امانـت    يبه امانت بـرده شـده مـ    يه اعضا در صورت رزرو نبودن كتابهايكل :5تبصره 

تمديد مدت زمان امانت از طريق وب سايت كتابخانـه مركـزي امكـان     د كنند.يكتابها را تمد
  پذير است.  

كليه افراد شخصـاً موظـف هسـتند تـا     ( باشديساعت م 72مدت اعتبار رزرو كتاب  :6تبصره 
يگيــري نماينــد. كتابخانــه ممكــن اســت بــر حســب توانــايي خــود و وضــعيت رزرو خــود را پ

مشخصات تماس امانت گيرند پيغامي در  خصوص در دسترس بودن كتاب براي وي ارسـال  
  است.گر ين مدت كتاب در رزرو قابل امانت به اشخاص ديو بعد از ا )كند

امانت ممكن  بخش مسئولص يبنا به تشخ ياا تك نسخهيپر مراجعه و  يكتابها :7تبصره 

  رد و فقط در تاالر مرجع از آن استفاده شود.يرزرو كتابخانه قرار گ يهااست در قفسه

  شود:يكه به امانت داده نم يمنابع - 3ماده 

 ها و نامهزندگي ،ره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ هايل دايمرجع از قب يكتابها

  غيره.

 يات ادوارينشر،  

 فيلمهاي ويدئويي، 

 هانامه پايانو قاتي هاي تحقيطرح 

 امانت گرفتن كتاب با استفاده از كارت عضويت ساير اعضاء  
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 در ازاي دريافت كارت شناسايي معتبر، جهتاز يمورد ننشريات : مقاالت 11تبصره

از مقاالت مجالت  يهزينه كپ رد.يگيار استفاده كنندگان قرار ميدر اخت گرفتن يكپ

   است. به عهده مراجعه كنندهكتابخانه  يچاپ

تا دو روز  بخش امانت مسئولص يتوانند با تشخيم هيات علمي، ي: اعضا12 تبصره

  منابع مرجع را به امانت ببرند.

اعضا در صورت نياز به رايت در حد مقدورات و توانمندي كتابخانه،  :13 تبصره

 Flashيا  خام و CDها، با ارائه ا  تصاوير اطلسيا هاسكن از تصاوير كتاب ،مقاالت

memory صفحات كتابها و تصويربرداري از  استفاده نمايند. منابع مذكورتوانند از يم

  نشريات، با اجازه كتابدار كتابخانه، بالمانع است. 

  :و خسارت ركرديمه ديجر - 4ماده 

ه زمان برگشت و تحويل شود كدر صفحه آخر و داخلد جلد هر كتاب كارتي نصب مي

گردد. امانت گيرند موظف است با عنايت به اين تاريخ كتاب و هر كتاب مشخص و درج مي

كتابخانه ممكن است بر حسب توانايي خود و (يا كتابهاي خود را تحويل كتابخانه دهد. 

كتاب براي وي ارسال  اخير در تحويلتپيغامي در  خصوص  همشخصات تماس امانت گيرند

  . در هر صورت تاخير در تحويل امانت (امانات) به عهده امانت گيرند است.)كند

 500هر روز  يبه امانت گرفته شده به ازا هاي عادي ر در عودت كتابيمه تاخيجر

(به ازاي و محروميت از استفاده از منابع كتابخانه ريال است  1000و كتابهاي رزروي  الير

  . ستا) محروميت دو روز تاخير روزيك هر 
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 منبعهمان  ،كتابخانه را مطلع نمودهبايد فاصله بال را گم كند منابع امانتي خود كاربر،چنانچه 	
 اري و به كتابخانه تسليم نمايد.خريد را

نقشه ها و ...) سازد  –عكس ها  –بريدن صفحات  _كتابي را ناقص (پارگي  كاربر،چنانچه 	-
  كتاب را خريداري كند. همانبايد 

معادل قيمت كتاب را به  بايدموفق به يافتن كتاب مورد نظر نشود  كاربر اگر: 14 تبصره
 به حساب دانشگاه واريز يمراحل قانون يپس از ط بهاي روز با تشخيص مسئول كتابخانه

  نمايد.
  

  تابخانه ديجيتالك - 5ماده 
استفاده نمايند.  يتوانند از امكانات و منابع كتابخانه الكترونيكمي هاعضاي رسمي كتابخانكليه 
هاي كتابخانه سياستتقاضاي رسمي و بر اساس خدمات به اشخاص غير عضو بر اساس  ارائه

  د و يا گسترده باشد.محدودر حد تواند مركزي دانشگاه مي
  

  سالن مطالعه:  -6ماده 
سـالن  بـاز اسـت از   بصـورت رسـمي   كه كتابخانه  يتوانند در ساعاتيكتابخانه م ياعضا يتمام

  ند.ياستفاده نما آن مطالعه
گي همـاهن بـا   تواننـد از سـالن مطالعـه   يو كاركنـان دانشـگاه مـ    يئت علمـ يه ياعضافرزندان 
  استفاده كنند.كتابدار، 

  
به منظور حفظ منزلت اعضا  يت آن از سويكه رعا يموارد  -7ماده 

  در  محيط كتابخانه رعايت  نمايند: كتاب و كتابخانه موظف هستند
  ياخالق و  يمغاير با اصول اسالم ياجتناب از رفتار ها -
  كتابخانه  كتابدارانرعايت  احترام به  -
  معتبر يشناسائرت به همراه داشتن كا-
  ط كتابخانهيت سكوت كامل در محيرعا-
  كتابخانه يو پاكيزگ نظافت حفظ-
  ط كتابخانهيات در محيعدم مصرف دخان-
  تلفن همراهعدم استفاده از -
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  لوازم كتابخانه ييعدم جابجا-
  پرهيز از خوردن و آشاميدن در سالن مطالعه  -
  كتابخانه يهاياز رزرو صندل يخوددار - 

  
  ه حساب:يوست -8ه ماد

فرصت هاي مطالعـاتي خـارج از    كادر آموزشي قبل از استفاده ازمدرسين دانشگاه و  -1
مرخصي مطالعاتي، مرخصيهاي طوالني مدت، انتقالي، بازنشسـتگي و هرگونـه    كشور،

واحـد مربوطـه تسـويه     هـاي  قطع ارتباط استخدامي بـا دانشـگاه بايسـتي از كتابخانـه    
  حساب دريافت دارند.

 بايدجويان در زمان فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاهها دانش -2
تسويه حساب دريافت و به اداره خدمات آموزشي دانشگاه تحويل دهنـد   از كتابخانه

را تـرك   گاهداشتن مواد امانتي نـزد خـود دانشـ    در غير اينصورت چنانچه دانشجو با
 .  استن خسارت نمايد اداره خدمات آموزشي مسئول جبرا

بـه هـر دليـل     را كـه اداره خدمات آموزشي دانشگاه موظف است ليست دانشـجوياني  -3
اعـالم  ، هـا اند يا اخراج خواهند شد به كتابخانـه براي مدتي محروم از تحصيــــل شده

  دارد تا كتابخانه با دانشجو تسويه حساب نمايد.

پس از تسويه حساب از واحـد   ييه حساب نهايجهت تسو دانشگاه دانش آموختگانه يكل -4
از اعتبـار سـاقط خواهـد     ييكـارت دانشـجو  ( ييبا در دست داشتن كارت دانشجوو كتابخانه 

  ند.يمراجعه نما يبه كتابخانه مركز )شد
  

تبصره است وكتابخانه موظف است كـه طبـق مـواد     14 بند و 13ماده  8 ياين آئين نامه دارا
  فرمايند.   آن به كليه اعضا خدمات الزم را ارائه
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مركزي و مركزي و خط مشي مجموعه سازي در كتابخانه خط مشي مجموعه سازي در كتابخانه 
    دانشگاهدانشگاهمركز اسناد مركز اسناد 

  
  

  رسالتها و مأموريتها
است. مجموعه  دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي رسالت اصلي كتابخانه، حمايت از برنامه

و كتابخانه بايد بازتابي از منابع اطالعاتي جديد در موضوعات مورد تدريس و پژوهش باشد 
  گسترش يابد.  دانشگاهها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بتواند همگام با تحوالت در برنامه

  جامعه كتابخانه

، متشكل از اعضاي هيات دريانوردي و علوم دريايي چابهار دانشگاهجامعه كاربري كتابخانه 
 شمارهدريافت عضويت و است كه پس از  دانشگاهعلمي، دانشجويان و كاركنان اين 

  توانند از منابع اطالعاتي كتابخانه بهره بگيرند. عضويت از كتابخانه مركزي مي

  منابع اطالعاتي كتابخانه

منابع كتابخانه شامل كتابهاي فارسي و التين، مجالت، طرحهاي تحقيقاتي، كتابهاي 
الكترونيكي، فايلهاي فيلمهاي آموزشي، كتابهاي صوتي، لوحهاي فشرده و كاستهاي ويدئويي 

  ست.ا

  معيارهاي انتخاب منابع اطالعاتي

 دانشگاهگزينش منابع اطالعاتي بر اساس نيازهاي آموزشي و پژوهشي و نيز فرهنگي 
نباشند تهيه نخواهد  دانشگاهگيرد. منابع اطالعاتي كه مرتبط با حوزه فعاليتهاي صورت مي

منابع اطالعاتي مورد  دانشگاههاي شد و اعضاي محترم كتابخانه مي توانند از ساير كتابخانه
  نياز خود را تأمين نمايند. 

روزآمدي منابع، كيفيت و اقتدار علمي، حسن شهرت ناشر و پديدآور و كيفيت ظاهري 
  شود. كتاب از جمله مواردي است كه در هنگام تهيه منابع به آن توجه مي
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و بررسي نقدهاي  كتابداراندانشجويان، ، دانشگاهارزيابي اين منابع براساس نظرات اساتيد 
  گيرد.موجود درباره با آنها در متون مختلف صورت مي

 بخش نشريات 

يا بصورت كاغذي و يا نشريات فارسي و التين كتابخانه مركزي دانشگاه در حد توان 
هاي دانشگاه پايگاهكه . از آنجا دهدبصورت مجازي تهيه و در اختيار كاربران قرار مي

هاي فارسي را يز پايگاه مگيران ويژه مجالت و روزنامهاطالعاتي انگليسي زبان و ن
نسبت به استفاده  كتابخانهمشترك است، كاربران ميتوانند از طريق اينترنت و در محيط 

  از اين مجالت و بارگذاري مقاالت خود اقدام نمايند. 

 نحوه گزينش منابع 

اي كتابخانه، اين كتابداران كتابخانه، پس از گردآوري فهرست منابع مورد نياز اعض
نمايند و وارسي مي پارس آذرخشفهرست را با موجودي كتابخانه از طريق نرم افزار 

پس از حصول اطمينان از اينكه منابع اطالعاتي درخواستي، تكراري نيستند نسبت به تهيه 
 نمايند.آنها اقدام مي

 وجين مجموعه 

جموعه، وارسي منابع مفقودي و اي نسبت به سياهه برداري از مكتابخانه به صورت دوره
نمايد. شرايط وجين منابع به شرح زير جايگزين كردن آنها و وجين مجموعه اقدام مي

 است:

 منابع كهنه و مستعمل كه قابل صحافي و بازسازي نيستند. .1

 نسخه هاي متعدد و تكراري كتابهايي كه زياد مورد استفاده قرار نمي گيرند. .2

 انت نرفته باشند.منابعي كه بيش از ده به ام .3

 ويرايشهاي قديمي كتابهايي كه ويرايش جديدتري از آنها وجود است. .4
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منابع اطالعاتي وجين شده، به صورت رايگان در اختيار اعضاي كتابخانه قرار مي  .5
 گيرند يا به كتابخانه هاي ديگر اهدا مي شوند. 

  
تابهـا و يـا منـابع بـه امانـت      و يا رؤيت ك ، رزروتمديدكاربران محترم كتابخانه ميتوانند جهت 

و وبـالگ   05431272125ارتباط بيشتر با كتابخانه با شماره تمـاس  گرفته شده و همچنين 
www.cmu.ac.ir نمايند.ارتباط برقرار    و سامانه كتابخانه مركزي دانشگاه مراجعه و يا 

 
  

  


