آینی نامه استفاده از كتابخانه های دانشگاه هتران

مصوب اسفند  6831شورای مهاهنگی كتابخانه ها
نظر به اهمیت كتاب و كتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و كار آمدتر از امكانات موجود در كتابخانه های
دانشگاه تهران و حفظ و نگهداری منابع و اعمال روشهای یكنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات امانت
مواد كتابخانه ای آییننامه استفاده از كتابخانه های دانشگاه تهران به همراه دستورالعملها و فرمهای
پیوست كه همگی جز الینفك آیین نامه هستند به شرح ذیل اعالم می شود.
فصل اول :تعاریف و كلیات
ماده  – 1هدف
فراهم آوردن امكان دسترسی به منابع علمی و پژوهشی كتابخانه های دانشگاه تهران برای مراجعه-
كنندگان و ارتقای سطح كیفی خدمات كتابخانه در جهت پشتیبانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در
دانشگاه از طریق:
 -1افزایش توان كتابخانه ها در پاسخگویی به مراجعان
 -2افزایش سطح دسترسی به منابع و امكانات موجود در كتابخانه های دانشگاه و استفاده بهتر از آنها
ماده -2مجموعه منابع
مجموعه كتابخانه های دانشگاه تهران كه پشتوانه آموزش عالی و پژوهشهای محققان و دانشپژوهان در
كشور به شمار می روند از یك كتابخانه مركزی و كتابخانه های دانشكدهها و موسسات وابسته تشكیل
می گردند.
الف.كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران :كتابخانه مركزی بیشتر در خدمت فعالیتهای
پژوهشی قرار دارد و مجموعهای متنوع از منابع پژوهشی را در بر می گیرد .این كتابخانه وظیفه
گردآوری و نگهداری كلیه آثار منتشر شده در كشور و منابع مربوط به مطالعات اسالم شناسی و ایران
شناسی و آثار مرجع رشته های مختلف دانشگاهی انتشار یافته در خارج از كشور را نیز بر عهده دارد.
ب.كتابخانه های دانشكدهها و موسسات وابسته :كتابخانه های دانشكدهها بر حسب نیازهای علمی و
آموزشی دانشكده ویژه خود به وجود آمدهاند و موظف به گردآوری و نگهداری منابع تخصصی و آموزشی
مورد نیاز دانشجویان و مدرسان گروههای آموزشی خود می باشند.
ج.انواع منابع موجود در كتابخانه های دانشگاه تهران عبارت است از:
 )1تكنگاشتها :شامل كتابها و پایان نامههای)رسالههای تحصیلی)
 )2پیایندها :شامل ادواریها و غیر ادواریها

 )3مواد آرشیوی :شامل نسخه های خطی ،اسناد خطی ،میكروفیلمها و عكسها
 )4مواد دیداری و شنیداری  :شامل نوارهای صوتی وتصویری
 )5منابع الكترونیكی
 )6نقشهها
د -منابع و موادی كه به امانت داده نمی شوند:
-1كتب مرجع :دایره المعارف ها ،واژهنامهها ،كتابشناسیها ،نمایهها ،چكیدهنامه ها ،سالنامهها،
سرگذشتنامههای جمعی ،منابع جغرافیایی ،اسناد و مدارك
 -2كتابهایی كه هنوز در دفتر اموال كتابخانه ثبت نشده است
-3كتب خطی ،چاپ سنگی ،نفیس و كمیاب
 -4پایان نامهها
 -5مجالت و روزنامههای مجلد شده ،نقشهها ،اطلسها ،نشریات ادواری و نشریات و كتبی كه
كتابخانه برای مدت معینی به امانت گرفته است.
 -6مواد دیداری و شنیداری و اسناد و آرشیو
-7منابع دیجیتالی لوح های فشرده و هرگونه نرم افزار رایانهای
فصل دوم:عضویت
ماده -3اعضا
گروههای زیر می توانند به عضویت كتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:
-1اعضای هیأت علمی ،دانشجویان كلیه مقاطع تحصیلی ،كاركنان دانشگاه تهران (رسمی یا پیمانی)و
افراد بازنشسته دانشگاه.
تبصره  -1اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران فقط می توانند به عضویت
كتابخانه مركزی در آیند.
تبصره  -2عضویت استادان پاره وقت ،حقالتدریس ،مدعو ،دانشجویان مهمان ،اعضای هیات علمی و
كاركنانی كه به صورت های دیگر با دانشگاه همكاری دارند با معرفی نامه رئیس واحد و یا معاونت
آموزشی دانشكده مربوط پذیرفته می شود.
 -2افرادی كه عضو قراردادهای همكاری با هریك از كتابخانه های دانشگاه باشند
 -3افراد مشمول پیوست  1این آیین نامه
تبصره  -3بجز مشمولین بند  1سایر افراد صرفا عضو كتابخانه مورد قرارداد می باشند.
تبصره  -4مراجعه به كتابخانه مربوط جهت تعیین باركد كارت و مطالعه آیین نامه برای افراد الزامی است.
ماده  :4شرایط عضویت
ارائه كارت دانشجویی

ماده  :5مدت عضویت
 -1مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار كارت دانشجویی آنها می باشد.
 -2عضویت اعضای هیات علمی و كاركنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و
پس از بازنشستگی هر سال پس از تسویه حساب تمدید خواهد شد.
 -3عضویت استادان پاره وقت و حق التدریس حداكثر تا پایان یك نیمسال تحصیلی است.
فصل سوم :امانت كتاب
ماده : 6امانت گیرندگان
 -1حق امانت گرفتن كتاب از كتابخانه های دانشگاه مختص افراد موضوع ماده  1است.
 -2دانشجویان می توانند تنها با ارائه كارت باركددار كتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده كنند.
 -3متقاضی می تواند بعد از وارد شدن باركد كارت و دادن برگه خروج كه مشخصات كتاب مورد امانت
بر روی آن نوشته شده است كتاب را با توجه به مهلت تعیین شده به خارج از كتابخانه ببرند.
 -4امانت گیرندگان باید هنگام تحویل كتب خود با همكاری مسئول بخش نسبت به بازگشت كتاب خود
در سیستم مطمئن گردند.
 -5بخش امانت مجاز است در صورتی كه متقاضیان كتابی افزایش یابد از امانت دادن یكی از نسخ كتاب
خودداری نماید.
 -6كتابخانه منابعی را كه متقاضی بیشتری دارد و امكان تهیه نسخههای بیشتری از آنها وجود ندارد را
در بخش ذخیره نگهداری خواهد كرد تا منحصراً در كتابخانه مورد استفاده قرار گیرد .تشخیص این
موارد بر اساس در خواست گروههای آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر
كتابخانه است.
 -7امانت گیرندگان می توانند قبل از تاریخ بازگشت كتاب مدت زمان امانت كتاب خود را در صورتی كه
كتاب مورد نظر پیش درخواست نشده باشد به صورت حضوری یا تلفنی تمدید نمایند.
ماده  :7پیش در خواست
 -1در صورتی كه كتاب مورد در خواست متقاضی در امانت باشد متقاضی می تواند پیش درخواست
خود را به میز امانت اعالم تا نسبت به ذخیره كتاب اقدام شود.
 -2متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش در خواست كتاب به كتابخانه مراجعه كند .
 -3در صورت عدم مراجعه متقاضی كتابخانه موظف است كتاب در خواست شده را تا 24ساعت پس از
تاریخ تعیین شده برای متقاضی نگهداری نماید.
 -4در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده در بند  3كتابخانه می تواند كتاب
ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.

ماده :8تعداد منابع و مدت زمان امانت
ردیف

نوع مراجعین

تعداد مجاز كتاب
امانتی

تعداد روزهای امانت

مالحظات

1

اساتید

 12جلد

 35روز

2

دانشجویان دوره
دكتری
دانشجویان كارشناسی
ارشد

 11جلد

 35روز

 9جلد

 21روز

كتابخانه دانشكده  6ج،.كتابخانه مركزی 3
ج ،.بین كتابخانه ای 3ج.
كتابخانه دانشكده  5ج،.كتابخانه مركزی 3
ج.؛ بین كتابخانه ای  2ج.
كتابخانه دانشكده ج ،5.كتابخانه مركزی
2ج ،.بین كتابخانه ای 2ج

4

كاركنان دانشگاه

 7جلد

 14روز

كتابخانه دانشكده 3ج ،.كتابخانه مركزی
2ج ،.بین كتابخانه ای 2ج.

3

ماده  :9امانت محدود
آن دسته از منابع كتابخانه كه توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می شوند و
متقاضی بیش از  5نفر داشته باشند در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی كتابخانه خارج و به
بخش امانت محدود منتقل می گردد  .منابع در خواستی در این بخش حداكثر برا ی  48ساعت در
اختیار متقاضی قرار داده می شود.
تبصره  :1تمدید مدت زمان امانت،در صورت عدم وجود متقاضی دیگر ،برای  48ساعت دیگر امكان
پذیر است.
تبصره :2كتابخانه مركزی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
ماده  :11جریمه دیر كرد بازگشت كتاب
 -1امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت،كتاب را به كتابخانه برگشت دهد.
 -2چنانچه كتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانیده نشود ،برا ی هر روز تاخیر مبلغ 511ریال
جریمه دیر كرد (تا  5روز ،بدون احتساب تعطیالت )و پس از آن به ازای هر روز تاخیر  1111ریال در
نظر گرفته می شود كه باارائه رسید اخذ خواهد شد .بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از
امانت گرفتن محروم خواهد بود .در صورتی كه كاركنان یا اعضای هیات علمی از پرداخت جریمه دیر

كرد تعیین شده خوداری نمایند مراتب به اطالع معاون اداری و مالی دانشكده یا واحد ذیربط رسانده
خواهد شد تا از حقوق آنان كسر شود  .با توجه به شرایط زمانی هر سال یكبار توسط شورای پژوهشی
دانشكده  /مؤسسه در این مبالغ تجدید نظر خواهد شد.
 -3در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی كه كتب امانت گرفته شده را باز
نگردانده اند به اداره آموزش دانشكده ذی ربط اعالم می گردد تا از ثبت نام آنان خود داری
شود .همچنین امانت گیرندگان عالوه بر جریمه دیر كرد به مدت یك نیمسال تحصیلی از عضویت در
كتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تكرار تصمیم گیری به عهده شورای كتابخانه خواهد بود و
مراتب به اطالع سایر كتابخانه های دانشگاه خواهد رسید.
 -4رسیدگی به موارد خاص جریمه به عهده شورای هر كتابخانه می باشد .
ماده  :11جبران خسارت وارده شده به كتاب
 -1مسئولیت حفظ و نگهداری كتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده
است.
 -2امانت گیرندگان و استفاده كنندگان از منابع كتابخانهای در صورت آسیب رساندن و مخدوش كردن
و مفقود كردن آنها یا حذف هر نوع اطالع از روی منابع( به صورت پاره كردن ،خط زدن ،جدا كردن
اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف كردن اطالعات از روی نوارهای تصویری صوتی و نرم افزارهای
رایانه ای)ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول كتابخانه می باشد.
 -3چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد موظف است عین كتاب را خریداری و به كتابخانه
بازگرداند.و جریمه دیر كرد را نیز بپردازد در صورتی كه كتاب نایاب باشد و امكان خریداری آن نباشد
امانت گیرنده مكلف است از كتابخانه های دیگر كتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (كپی و صحافی)آن
را به كتابخانه تحویل نموده و عالوه بر پرداخت جریمه دیر كرد با تشخیص مسئول كتابخانه مبلغی را
نیز به عنوان مابهالتفاوت قیمت نسخه اصلی و كپی بپردازد  .در نهایت چنانچه تهیه كتاب به هر دلیلی
مقدور نباشد بهای كتاب تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می شود .هزینه
های مربوط به فهرست نویسی آماده سازی و غیره نیز حسب نظر كتابخانه از وی دریافت می گردد.
 -5در صورتی كه عضو بدون اجازه و انجام تشریفات الزم منابع كتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از
كتابخانه یا آرشیو خارج كند مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و كارت عضویت
وی نیز باطل می گردد .در موارد ضروری عالوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد.
فصل چهارم :استفاده در محل منابع
ماده  :12استفاده كنندگان در محل
 -1اعضای كتابخانه موضوع ماده  1این آیین نامه می توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود در
محل كتابخانه بپردازند.

تبصره  :1افراد موضوع بند 3ماده 1تنها در ساعاتی كه كتابخانه اعالم خواهد كرد مجاز به استفاده از
منابع در محل می باشند
تبصره  :2استفاده از منابع برای كلیه مراجعان در محل كتابخانه منوط به ارائه كارت شناسائی معتبر
است
 -2استفاده كنندگان در محل مجاز به خارج كردن منابع از كتابخانه نیستند  .در صورت خروج منابع
از كتابخانه كارت عضویت فرد باطل و مراتب نیز در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد.
 -3درصورتی كه فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نماید (پاره شدن جلد یا صفحهها
عالمت گذاری و لك شدن كتاب و غیره) به هر صورت ویا با هر وسیله موظف است طبق نظر كارشناس
كتابخانه جبران خسارت نماید.
ماده  :13نسخه برداری از منابع و مواد كتابخانه
 .1به منظور حفظ و حراست نسخه های خطی نشریات قدیمی چاپ سنگی و اسناد نسخه برداری از
آنها ممنوع است  .فرد متقاضی در صورت لزوم با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه الزم می تواند از
كتابخانه در خواست تهیه میكروفیلم و عكس از نسخه مربوط را نماید.
 -2نسخه برداری از پایان نامه ها مجاز نمی باشد .هرگونه سوء استفاده از پایان نامه ها پیگرد قانونی
دارد.
-3نسخه برداری (فتوكپی ) تهیه فتوكپی یا تكثیر و چاپ های رایانه ای از منابع مجاز به استثناءمواد
یك و 2این ماده در محل كتابخانه بر اساس تعرفه های تعیین شده در پیوست  2این آیین نامه انجام
می شود كه در آغاز هر سال تعیین و با ابالغ كتبی به اطالع مراجعان كتابخانه میرسد.
 -4فتوكپی از منابع موجود در بخش مرجع(غیر از پایان نامه ها) در صورت هماهنگی با مسئول بخش
مربوط مجاز می باشد.
فصل پنجم :امانت بین كتابخانه ها
امانت بین كتابخانه ای همكاران متقابل كتابخانه های دانشگاه تهران با یكدیگر است كه طی آن یك
كتابخانه می تواند مواد كتابخانه دیگر را به امانت بگیرد  .در این شرایط كتابخانه نقش مراجعه كننده را
ایفا می كند كتابخانه در خواست كننده كتابخانه مبدا و كتابخانه امانت دهنده كتابخانه مقصد نامیده
می شود.
ماده :14واحدهای تحت پوشش واحدهای تحت پوشش
 -1واحدهای تحت پوشش عبارت اند از:
كتابخانه های دانشكده ها موسسات و مراكز پژوهشی دانشگاه تهران
ماده :15مقررات امانت
 -1كتاب فقط به كتابخانه ها امانت داده می شود  .بنابراین كتابخانه مبدا مسئول هر گونه دیركرد

خسارت و یا مشكالتی از این قبیل است و تعیین جریمه دیر كرد یا خسارت بر اساس ماده های  6و 7
استفاده از كتابخانه های دانشگاه تهران انجام خواهد شد.
 -2كتابخانه مبدا می تواند تقاضای خود را از طریق اتوماسیون اداری طبق فرم نمونه به كتابخانه مقصد
ارسال نماید.
 -3امانت و عودت منابع در خواستی بین كتابخانه مبدا و مقصد از طریق پیك دانشگاه انجام خواهد شد.
تبصره  :1در صورتی كه مجموع تخلفات یك كتابخانه(مبدا یا مقصد )به  21مورد در طول یك نیمسال
برسد برای مدت یك نیمسال از خدمات كتابخانه طرف مقابل محروم می شود اما موظف است ارائه
خدمات خود را به كتابخانه مقابل ادامه دهد.
فصل ششم :تسویه حساب و سایر موارد
ماده  :16تسویه حساب
 -1كلیه دانشجویان موظف اند پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف مهمانی انتقالی و یا
مرخصی تحصیلی برگه تسویه حساب با كتابخانه مركزی و مركز اسناد و كتابخانه محل تحصیل خود را
اخذ و به اداره آموزش تحویل نمایند.
 -2اعضای هیات علمی مدعو و دانشجویان مهمان موظف اند پیش از اتمام دوره همكاری یا آموزش خود
برگه تسویه حساب با كتابخانه مركزی و مركز اسناد و كتابخانه دانشكده را اخذ و به اداره آموزش یا
دبیر خانه واحد مربوطه تحویل نمایند.
-3اعضای هیات علمی در صورت قطع رابطه استخدامی
(استعفاء ،انتقال ،ماموریت علمی و مرخصی بیش از یكسال ) و كاركنان (استعفا ،انتقال ،ماموریت اداری،
بازنشستگی یا مرخصی بیش از یكسال) موظف به اخذ برگه تسویه حساب از كتابخانه مركزی و كتابخانه
واحد خود می باشند
-4كتابخانه های دانشگاه موظفند در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی مدرسان مهمان حق التدریس و
پاره وقت كه منابع دریافتی خود را در مهلت مقرر به كتابخانه تحویل ندادهاند برای تسویه حساب به
امور مالی دانشكده اعالم كند.
ماده  - 17سایر موارد
تصمیم گیری در سایر موارد پیش بینی نشده برعهده شورای پژوهشی دانشكده  /موسسه است
این آیین نامه در  17ماده و 8تبصره و 4پیوست با آخرین اصالحات در شصت و یكمین جلسه شورای
هماهنگی كتابخانه های دانشگاه تهران مورخ  22اسفندماه  1386در محل كتابخانه مركزی و مركز
اسناد دانشگاه تهران به تصویب رسید و از این تاریخ در مجموعه كتابخانه های دانشگاه تهران الزم
االجرا و جایگزین كلیه آیین نامه های قبلی می گردد.

پیوست یك
به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای استفاده هر چه بیشتر از منابع موجود در كتابخانه های دانشگاه ها
استادان دانشجویان و دانش پژوهان دارای مدرك دكتری كارشناسی ارشد و كارشناسی و محققان و
نخبگان طالب علوم حوزوی و فارغ التحصیالن دانشگاه تهران (اشخاص حقیقی)و مراكز پژوهشی انجمن
های علمی و شركتها و كارخانه هایی كه دارای فعالیت های پژوهشی هستند (اشخاص حقوقی)س از
تایید رییس یا معاون كتابخانه مورد نظر می توانند با پرداخت حق عضویت برابربا تعرفه تعیین شده
برای دوره های زمانی معین به عضویت آن كتابخانه پذیرفته شوند .برای استفاده از منابع كتابخانه های
دیگر دانشگاه ارائه در خواست عضویت جداگانه الزامی است.
تبصره  :1اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه مایل به امانت گرفتن كتاب باشند می بایست به ازای هر
پژوهشگر معادل سه میلیون ریال اوراق بهادار بعنوان ودیعه نزد كتابخانه مورد نظر بسپارد  .بدیهی است
این ودیعه پس از تسویه حساب با كتابخانه عودت داده می شود.
تبصره  :2كتابهایی  5اكه ارزش ریالی روز آنها بنابر نظر كارشناس مورد تایید كتابخانه بیشتر از مبلغ ودیعه
باشد مشمول بند
تبصره  : 3كتابهایی كه ارزش ریالی روز آنها بنابر نظر كارشناس مورد تایید كتابخانه بیشتر از مبلغ ودیعه
باشد مشمول بند 8ماده  4آیین نامه استفاده از كتابخانه های دانشگاه تهران است و امانت داده نمی
شود.
تبصره  :3اشخاص حقیقی و حقوقی كه مایل به استفاده از منابع در محل كتابخانه باشند در صورتی كه
كتابخانه مربوطه امكانات و شرایط الزم را داشته باشد باپرداخت  51در صدتعرفه های فوق كارت
عضویت استفاده در محل را دریافت خواهند كرد.
تبصره :4كلیه وجوه دریافتی از هر محل اعم از حق عضویت ها جریمه ها و ....با رعایت آیین نامه مالی
معامالتی دانشگاه به طور كامل در اختیار كتابخانه دانشكده یا موسسه قرار می گیرد تا با نظر رئیس
كتابخانه به مصرف هزینه های مورد نظر برسد.

پیوست دو
"مقررا ت عمومی وآیین نامه انضباطی"

به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه كلیه اعضاه موظف هستند در محیط كتابخانه موارد زیر را
رعایت نمایند.
 -1رعایت حفظ پوشش و شئونات اسالمی در محیط كتابخانه
 -2آوردن ساك و كیف به داخل كتابخانه ممنوع است  .استفاده از  lap topبا هماهنگی مسئولین
بالمانع است.
-3حفظ نظم و انضباط و سكوت در محیط كتابخانه مورد انتظار بوده و الزم است مراجعان از انجام
كارهایی از قبیل تردد بی مورد در كتابخانه ایجاد سروصدا صندلی ها و ....بپرهیزند
 -4عدم استفاده از كارت دیگران و یا دادن كارت خود به دیگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با
كارت شناسایی معتبر و اصل كارت صورت میگیرد.
 -5آسیب نرساندن به وسایل كتابخانه اعم از میز و صندلی
 -6حفظ نظم در استفاده از كتابهای تاالرها و همكاری با كتابداران در جهت افزایش كمی و كیفی
خدمات و افزایش كارایی كتابخانه
 -7خودداری و جابجایی وسایل و تجهیزات كتابخانه  .باز و بسته كردن پنجره ها و استفاده از میز و
امكانات اختصاصی كاركنان
 -8مطلع نمودن كتابداران (كتابخانه)در صورت كمبود و یا نبود منابع مورد در خواست
 -9عدم استعمال دخانیات  .پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط كتابخانه و تاالرها
 -11خروج غیر قانونی(بدون هماهنگی) منابع كتابخانه
 -11رعایت احترام و حسن برخورد با كتابداران و كاركنان و عدم توهین به همكاران
 -12آسیب رساندن عمومی به منابع و عدم اختالل در سیستم رایانه از قبیل استفاده از سایت های غیر
مجاز و.......
 -13سرقت عمدی منابع
تبصره  :1در صورت عدم رعایت مقررات انضباطی در موارد شماره  1الی  9حداكثر دو نوبت تذكر داده
می شود  .در غیر اینصورت و تكرار موارد پس از اطالع به صورت مكتوب طبق ضوابط قانونی به مراجه
ذیربط معرفی می گردد.

تبصره  :2برای موارد 12 ،11و  13در صورت مشاهده تخلف مراتب بالفاصله به مسئولین ذیربط در
دانشگاه گزارش خواهد شد.
 -41كیفداری  :سرویس كیفداری در این واحد به صورت الكترونیكی اداره می گردد .و در صورتی كه یكی
از مراجعین سهواً و یا عمداً نسبت به تحویل كلید كمد خویش در موعد مقرر اقدام نكند؛ روزانه به مبلغ 11
هزار تومان به صورت سیستماتیك جریمه خواهد شد.

پیوست سه
به استناد ماده  8قانون حمایت حقوق مؤلفان ،محققان و هنرمندان مصوب  1348كتابخانهای دانشگاه

تهران حق دارند با هدف ارائه خدمات به اعضاء و مراجعه كنندگان خود نسبت به تهیه نسخة دیجیتالی
از پایان نامه های موجود در كتابخانه ها و همچنین پایان نامه هایی كه در آینده و پس از تصویب نهایی
این آیین نامه تحویل كتابخانه ها می گردند .كتابخانه ها نسبت به اخذ مجوز حق استفاده از پایان نامه
ها در چارچوب رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی اعضاء و مراجعه كنندگان خود و ارائه هر چه بهتر
خدمات به اعضاء اقدام خواهند نمود .مجوز مذكور نافی حقوق معنوی و مادی دانشجویان تهیه كننده
پایان نامه نخواهد بود .اعضاء و مراجعه كنندگان مكلفند قبل از استفاده از هر نسخه دیجیتالی پایان
نامه نسبت به تكمیل فرم مربوط به رعایت حقوق معنوی و مادی مؤلف اقدام نمایند

