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 به نام خدا

 اسالمی سماح مرکز مشاورهخصصی تکتابخانه آیین نامه 

 قم علمیه وزهح 

  کنندگان: استفاده1ماده 

 اساتید هیئت علمی حوزوی و دانشگاهی .1

 های علمیههای تخصصی مرکز مشاوره حوزهاعضای پیوسته و وابسته گروه .2

 های علمیهکارمندان و کارکنان مرکز مشاوره حوزه .3

 های علمیهمشاوره حوزهمراجعین دارای کد در مرکز  .4

 های علمیهطالب حوزه .5

 هادر حال تحصیل در دانشگاهدانشجویان  .6

 : مدارک عضویت2ماده 

 4×3یک قطعه عکس از فایل اسکن  .1

 کتابخانه و تعهد به قوانین پرکردن فرم تقاضای عضویت .2

 ارائه کارت طلبگی یا دانشجویی .3

 هزار تومان بیست و پنجبه مبلغ ساله، یکپرداخت حق عضویت  .4

 درصد تخفیف در حق  50های علمیه، از کارمندان و کارکنان مرکز مشاوره حوزه های تخصصی،ی گروهاعضاء پیوسته :1تبصره

 عضویت برخوردار هستند.

 : مدت زمان عضویت3ماده 

 .یک سال از زمان ثبت عضویت اعتبار دارد ،عضویت هر فرد .1

 حق عضویت است. دوسوم مبلغپرداخت  از کتابخانه مشروط به تمدید عضویت بادر صورت اتمام عضویت یک ساله، استفاده  .2

 گردد.بدون پرداخت جرائم تأخیر، عضویت متقاضی تمدید نمی .3

 : شرایط امانت4ماده   

 امانت کتاب فقط در صورت فعال بودن عضویت فرد ممکن خواهد بود. .1
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 تواند تمدید گردد.یک بار میروز است و این مدت  10مدت زمان امانت برای همه اعضاء،  .2

 جلد است. 4تعداد کتاب در دست امانت برای هر فرد،  .3

پیگرد متناسب صورت خارج کردن کتاب از مخزن، بدون هماهنگی با مسئول یا کتابدار کتابخانه ممنوع است و در صورت رخداد،  .4

 . خواهد گرفت

 

  د.خی افراد می تواند کم یا زیاد شوها برای برتعداد و مدت امانت کتاب ،کتابخانه مسئولدر صورت تشخیص : 2تبصره 

  ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است ،ها نیازی به حضور خود شخص نیست: برای بازگشت کتاب3تبصره. 

  استفاده کنند اتاق تستتوانند از می ساعتی یدر صورت مطالعه ،: کلیه مراجعان چه عضو و چه غیر عضو4تبصره. 

  ی زمانی نداشته باشد.تمدید امانت در صورتی است که کتاب متقاضی دیگری در آن بازه: 5تبصره 

  گیرد.صورت حضوری و تلفنی انجام می: تمدید کتاب به6تبصره 

  امکان تکثیر صفحاتی از منابع وجود دارد7تبصره :. 

 تأخیر: جریمه 5ماده 

 خواهد بود.تومان جریمه  200 مشمول ،کتابهر روز تأخیر در بازگرداندن  .1

 .استجریمه منوط به پرداخت  ،امانت دوباره کتاب به اعضاء متخلف .2

 د.آیت فرد می تواند به حالت تعلیق درکتابخانه، عضوی مسئولف، با تصمیم در صورت تکرار در تخل   .3

 های آسیب دیده یا گم شده: جبران خسارت کتاب6ماده 

 .شودگیرنده مدرک رسیده و ثبت مییت کتابدار و امانتؤامانت به رمت مدارک هنگام الس .1

به  یک ماه نسبتمدت های گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است ظرف جبران خسارت کتاب .2

 .کرده اقدام کندتهیه منبع گم

تهیه کتابخانه مسئول را طبق نظر  مدرک جایگزیند عضو متخلف بای، دیده ممکن نباشدی عین کتاب مفقودی یا خسارتاگر تهیه .3

 نماید.

  شودامانت داده نمیکتابی  : تا زمان جبران خسارت، به فرد خاطی8تبصره. 

  ت.ا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیس: جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس ی9تبصره 

برای کلیه اعضاء کتابخانه و مراجعان ت و تدوین شده اس 1400ماه یکم فروردینتبصره در تاریخ  9ماده و  6 در نامهمفاد این آئین

 علمیه حوزه أیید مدیر مراکز مشاورهو ت کتابخانه مسئولنامه به عهده است. هرگونه تغییر و تجدید نظر در این آئین ءالزم االجرا

  ت.اس

           


