دستورالعمل مدرییت کتابخاهن مدرهس علمیه سطح یک
مقدمه:
با استناد به «آییننامه مدیریت کتابخانهها» و به منظور استانداردسازی 1کتابخانههای مدارس علمیه سطح یک« ،دستورالعمل مدیریت
کتابخانه مدرسه علمیه سطح یک» به شرح زیر تدوین شده و مفاد آن در تمام مدارس علمیه الزماالجرا است.
فصل اول :مدیریت کتابخانه
ماده  .1مدیریت و ساماندهی (برنامهریزی ،هدایت و راهبری ،نظارت و ارزیابی) کتابخانه مطابق با آییننامهها و دستورالعملهای
ابالغی از وظایف و اختیارات معاونت پژوهش مدرسه علمیه است.
ماده  .2مدیر کتابخانه موظف است با معاونت پژوهش استان و اداره امور کتابخانههای معاونت پژوهش حوزه های علمیه ارتباط
و همکاری مستمر و مؤثر داشته باشد.
ماده  .3تعامل و همکاری با کتابخانههای حوزوی و غیر حوزوی در چهارچوب ضوابط حوزه های علمیه مجاز است و امتیاز
محسوب می شود.
ماده  .4در مدیریت کتابخانه باید از نرمافزار تعیین شده توسط معاونت پژوهش حوزههای علمیه استفاده شود.
ماده  .5جزئیات عملکرد کتابخانه باید به شرح زیر ثبت شود:
 )1ثبت رایانهای منابع با دسته بندی و درج قفسه آن ها؛
 )2ثبت رایانهای ورود و خروج مراجعان؛
 )3ثبت رایانهای ورود و خروج منابع از مخزن و کتابخانه؛
 )4تهیه آمار از میزان و درصد تقاضای منابع؛
 )5تهیه آمار مراجعان به بخش امانات و مطالعه کتابخانه؛
 )6ثبت رایانهای ساعت کاری کتابخانه در هر روز؛
 )7ثبت رایانهای وسایل وتجهیزات کتابخانه.
ماده  .6در کتابخانه باید صندوق پیشنهادات و انتقادات همراه با فرم مربوط در مکان مناسب و در دسترس مراجعان وجود داشته
باشد.
ماده  .7مدیر کتابخانه موظف به جمع آوری و ارزیابی نظرات مراجعان براساس فرم مربوط به صورت ماهانه و ارائه آن به مدیر
مافوق و معاونت پژوهش حوزه استان است.
ماده  .8رضایت مراجعان نباید درطول یک فصل کمتر از  61درصد امتیاز باشد.
ماده  .9جذب و پذیرفتن نسخ خطی فقط مشروط به وجود امکانات و حفظ و نگهداری آنها مجاز است.

منظور از استاندارد ،شاخص و معیار مطلوب است.
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ماده  .10جذب و پذیرفتن منابع کتابخانهای وقفی و اهدائی و خرید و نگهداری آنها مشروط به رعایت امور زیر است:
الف) منابع دارای سالمت در امور اعتقادی ،اخالقی و رفتاری باشد.
ب) منابع متناسب با سطح علمی طالب باشد.
ج) منابع محدود به موضوعات و نیازهای آموزشی و علمی طالب باشد.
د) از منابع مستهلک و فرسوده نباشد.
تبصره  .1منابع خطی ،چاپ سنگی و نفیس از بند د مستثنی است.

فصل دوم :نیروی انسانی کتابخانه
ماده  .11وضعیت نیروی انسانی کتابخانه مطابق جدول زیر باید باشد:
ردیف

تعداد طالب مدرسه علمیه

مدیر کتابخانه

کتابدار

1

بیش از  700طلبه

 1نفر تمام وقت

 2نفر تمام وقت

2

 501تا  700طلبه

 1نفر پاره وقت

3

 301تا  500طلبه

 1نفر پاره وقت

 1نفر تمام وقت

4

 151تا  300طلبه

معاون پژوهش مدرسه

 1نفر تمام وقت

5

 51تا  150طلبه

مسؤول پژوهش مدرسه

 1نفر پاره وقت

6

کمتر از  50طلبه

مسؤول پژوهش مدرسه

-

ماده  .12مدیر کتابخانه باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ) سابقه موفق مدیریت متناسب با نوع کتابخانه مندرج در جدول ماده 11؛
ب ) حداقل تحصیالت سطح دو؛
ج ) آشنا با منابع کتابخانهای و کتابداری؛
د ) صالحیت های اخالقی و اعتقادی (مطابق با قوانین حوزه های علمیه).
ماده  .13کتابدار باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ) حداقل تحصیالت سطح یک؛
ب ) آشنا با کتابداری؛
ج ) آشنا با منابع کتابخانهای؛
د ) صالحیتهای اخالقی و اعتقادی (مطابق با قوانین حوزه های علمیه).

 1نفر تمام وقت
1نفر پاره وقت

فصل سوم :فضای کتابخانه
ماده  .14سالن مطالعه از سکوت و آرامش کامل و قابل توجهی باید برخوردار باشد.
ماده  .15برای تأمین سکوت الزم ،پنجره های کتابخانه حتیالمقدور باید دوجداره بوده ویا دارای درزگیر باشد.
ماده  .16سالن مطالعه باید به راحتی در دسترس مراجعان باشد.
ماده  .17در سالن مطالعه باید کتابهای پراستفاده ،به صورت «قفسه باز» در اختیار مراجعان قرار گیرد.
ماده  .18کتابخانه باید با رنگی مالیم فضای آرامشبخشی را برای مراجعان فراهم آورد.
ماده  .19نور کتابخانه حتیالمقدور باید به صورت طبیعی و تابش غیر مستقیم خورشید تأمین شود.
ماده  .20مقدار نورسالن مطالعه باید حداقل  200لوکس و حداکثر  400لوکس باشد.
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ماده  .21دمای سالن مطالعه باید حداقل  23وحداکثر  26درجه سانتیگراد باشد.
ماده  .22از افراط در نصب تابلوها و تصاویر مختلف در فضای کتابخانه باید پرهیز شود.
ماده  .23کتابخانه باید دارای تابلوی اعالنات در مکان مناسب باشد.
ماده  .24نصب هرگونه اطالعیه و دستنوشته در تابلوی اعالنات کتابخانه بدون تأیید مسؤول کتابخانه ممنوع است.
ماده  .25استعمال دخانیات در کتابخانه ،اکیداً ممنوع است.
ماده  .26از ورود یا نگهداری هرگونه مواد آتشزا ،در فضای کتابخانه جداً باید جلوگیری شود.
ماده  .27در مخزن و سالن مطالعه باید حداقل یک کپسول 12کیلویی اطفای حریق در مکان مناسب تعبیه شود.
ماده  .28ایمنی کتابخانه از حریق باید هر شش ماه یک بار توسط کارشناس اطفای حریق مورد برسی و تأیید قرار گیرد.
ماده  .29سالن مطالعه همواره باید نظافت و غبارروبی شود.
ماده  .30در استفاده از مواد شوینده ،سموم و آفتکشها باید از مواد اسیدی و قابل اشتعال پرهیز شود.
ماده  .31رطوبت هوای سالن کتابخانه باید حداقل  %25و حداکثر  %35باشد.
ماده  .32مکان کتابخانه نباید در زیرزمینهای نمناک ،کنار مخازن بخار و یا در مکانهای مرطوب باشد.
ماده  .33باید از بروز بوهای ناخوشایند در کتابخانه جلوگیری شود.
ماده  .34استفاده از خوش بوکننده با رایحه معتدل در کتابخانه مجاز است.
ماده  .35مساحت کتابخانه باید به شرح جدول زیر باشد:
حداقل مساحت سالن

ردیف

تعداد طالب

1

کمتر از  50نفر

30متر

2

 51الی 150نفر

 40متر

20متر

3

 151الی300نفر

 80متر

 30متر

 110متر

4

 301الی 500نفر

 150متر

 50متر

 200متر

5

 501الی 700نفر

 225متر

 75متر

 300متر

6

بیش از 700نفر

 340متر

 100متر

 440متر

لوکس (لومن بر متر مربع) واحد اندازهگیری روشنایی است

مطالعه

2

حداقل مساحت مخزن

حداقل کل مساحت

 15متر

 45متر
 60متر

فصل چهارم :مخزن کتابخانه
ماده  .36مخزن کتابخانه باید متناسب با نسخ خطی ،چاپ سنگی ،چاپی ،کتابهای مرجع ،مجالت و سایر منشورات و منابع دیداری
و شنیداری طراحی و تنظیم شده باشد.
ماده  .37دمای مخزن کتابخانه باید حداقل  18و حداکثر  22درجه سانتیگراد باشد.
ماده  .38رطوب مخزن کتابخانه باید حداقل  %20و حداکثر  %30باشد.
ماده  .39به کارگیری بخاری دارای اشتعال و کولر آبی در مخزن کتابخانه اکیداً ممنوع است.
ماده  .40در مخزن کتابخانه باید حداقل یک کپسول  12کیلویی اطفای حریق در مکان مناسب قرار داده شود.
ماده  .41در نزدیکی مخزن کتابخانه باید لوله آب جهت اطفای حریق ،تعبیه گردد.
ماده  .42مخزن کتابخانه باید همواره به وسیله مواد ضدآفت و ضد میکروب مناسب ،نظافت شود.
ماده  .43مخزن کتابخانه باید به نحوی باشد که از نفوذ آفات و حشرات ایمن گردد.
ماده  .44استفاده از تهویه مطبوع در مخزن کتابخانه الزامی است.
ماده  .45مخزن کتابخانه باید از مکان های غبارآلود دور باشد.
ماده  .46مخزن کتابخانه باید همواره غبارروبی و نظافت شود.
فصل پنجم  :منابع کتابخانه
ماده  .47منابع کتابخانه باید به روش کنگره ردهبندی شوند.
ماده  .48تهیه و نگهداری منابع مورد نیاز اساتید و کادر علمی واحدهای آموزشی الزامی است.
ماده  .49کتابخانه باید دارای منابع مرجع مورد نیاز مانند معاجم لغوی ،دائرةالمعارفها و اعالم باشد.
ماده  .50تهیه و نگهداری منابع آموزشی در کتابخانه الزامی است.
ماده  .51تهیه و نگهداری حداقل دو عنوان مجله علمی طالب و دو عنوان مجله علمی ترویجی حوزوی الزامی است.
ماده  .52تهیه و نگهداری منابع آموزشی زبانهای خارجی بالمانع است.
ماده  .53تهیه و فایلهای صوتی ولوحهای فشرده (سی دی) برنامهها و متون آموزشی طالب در کتابخانه الزامی است ،و تهیه و
نگهداری سایر منابع دیداری و شنیداری (مانند فیلم ،عکس ،اسالید و میکروفیلم) بالمانع است.
فصل ششم :تجهیزات کتابخانه
ماده  .54تعداد صندلی کتابخانه باید حداقل تعداد طالب مدرسه باشد.
ماده  .55میزهای هر کتابخانه باید یک نفره یا چهار نفره به شرح زیر باشد:
 .1میزهای یک نفره :حداقل 550× 800میلیمتر و حداکثر  650× 900میلیمتر؛
 .2میزهای چهار نفره :حداقل 1500×1200میلیمتر و حداکثر  1900×1200میلیمتر.
ماده  .56جنس قفسه ها باید چوبی یا  MDFو یا فلزی با کیفیت عالی باشد.
ماده  .57اندازه قفسهها باید به شرح زیر باشد:
 .1طول قفسه ها :حداقل  900میلی متر و حداکثر  1940میلیمتر؛
 .2ارتفاع طبقه در هر قفسه :حداقل  300میلی متر وحداکثر 400میلی متر؛

 .3عمق قفسه ها :حداقل  200میلیمتر وحداکثر 240میلی متر؛
 .4ارتفاع قفسهها :حداقل 1800میلیمتر وحداکثر  2300میلیمتر.
ماده  .58درصورتی که ارتفاع قفسهها بیش از  2300میلیمتر باشد ،باید از نردهبان ریلی مخصوص کتابخانه استفاده شود.
ماده  .59کتابخانه باید دارای تجهیزات رایانهای و نرمافزارهای علوم اسالمی در حد نیاز باشد.
ماده  .60در اختیار قراردادن اینترنت و اینترانت برای مراجعان مشروط به رعایت ضوابط مرکز مدیریت حوزههای علمیه و مدرسه
علمیه مجاز است و امتیاز محسوب میشود.
ماده  .61کتابخانه باید دارای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مناسب باشد.
ماده  .62کتابخانه باید دارای سیستم هوشمند اعالم حریق باشد.
ماده  .63کتابخانه واجد منابع خطی و نفیس باید به سیستم هوشمند ضد سرقت و ضد حریق مجهز باشد.
فصل هفتم :عضویت کتابخانه
ماده  .64تمامی اساتید ،طالب و کادر مدرسه میتوانند عضو کتابخانه مدرسه شوند.
ماده  .65عضویت در کتابخانه به منزله تعهد فرد نسبت به قوانین و مقررات کتابخانه است.
ماده  .66دریافت حق عضویت از اعضای کتابخانه ممنوع است.
ماده  .67صدور کارت عضویت توسط مسؤول کتابخانه الزامی است.
ماده  .68کارت عضویت کتابخانه توسط معاونت پژوهش حوزههای علمیه طراحی و به معاونت پژوهش حوزههای استانی ارسال
می شود.
ماده  .69حق عضویت کتابخانه قابل انتقال و واگذاری به شخص دیگر نیست.
ماده  .70رعایت آداب و شؤونات اسالمی در کتابخانه الزامی است.
ماده  .71رعایت سکوت مطلق در محیط کتابخانه برای تمامی حضار الزامی است.
ماده  .72هر گونه خوردن و آشامیدن غیر متعارف در کتابخانه ممنوع است.
ماده  .73استفاده از تلفن همراه به هر نحوی در فضای کتابخانه اکیداً ممنوع است.
ماده  .74جابجایی لوازم کتابخانه بدون هماهنگی مسؤول کتابخانه ممنوع است.
فصل هشتم :خدمات کتابخانه
ماده  .75در ایام تعطیل خدمات اداری مدرسه ،خدمات اداری کتابخانه (ارائه منابع مخزن و امانتسپاری منابع) تعطیل است.
تبصره  .2در ایام تعطیلی تابستان ،فعالیت کتابخانه با صالح دید مدیریت مدرسه امکانپذیر است.
ماده  .76ساعات خدمات اداری کتابخانه  8تا  12و  16تا  19است.
ماده  .77سالن مطالعه کتابخانه باید شبانهروزی برای استفاده طالب و اساتید باز باشد.
ماده  .78گرفتن امانت از کتابخانه مشروط به عضویت در کتابخانه است ،ولی استفاده از سالن کتابخانه مشروط به عضویت نیست.
ماده  .79اعضای کتابخانه مدرسه میتوانند از کتابخانه های سایر مدارس علمیه با حفظ ضوابط و مقررات آن مدارس استفاده
کنند.
ماده  .80خارج کردن منابع از کتابخانه ،تنها تحت عنوان «امانت» جایز است.

ماده  .81ارائه کارت عضویت کتابخانه جهت گرفتن امانت الزامی است.
ماده  .82امانت گیرنده در قبال سالمت کامل منبع امانی مسؤول است.
ماده  .83امانتگیرنده باید منبع امانی را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقصی در آن ،بالفاصله آن را
به مسؤول میز امانت اطالع دهد .در غیر این صورت امانتگیرنده ملزم به پرداخت خسارت خواهد شد.
ماده  .84امانتگیرنده باید حداکثر تا ساعت  10صبح روز تعیین شده ،منبع امانی را بازگرداند .در غیر این صورت مشمول ضوابط
جریمه دیرکرد خواهد شد.
ماده  .85تکثیر ،نسخه برداری و کپی منابع کتابخانهای بدون مجوز صاحب اثر یا ناشر ممنوع است.
ماده  .86بیرون بردن منابع از کتابخانه تنها برای اساتید ،کادر علمی و طالب همان مدرسه مجاز است.
ماده  .87بیرون بردن منابع از کتابخانه برای اساتید و کادر علمی بیش از چهار عنوان و برای طالب بیش از دو عنوان ممنوع است.
ماده  .88منابع زیر نباید تحت هیچ عنوان از کتابخانه خارج شوند:
 )1منابع خطی؛
 )2منابع چاپ سنگی؛
 )3اسناد و مدارک؛
 )4کتب مرجع؛
 )5رساله ها و پایان نامه ها؛
 )6منابع نفیس ،نایاب و کمیاب که نسخهای از آن در بازار موجود نیست؛
 )7کتب راهنما؛
 )8منابع دیداری و شنیداری که نسخه کپی مخصوص امانت ندارند.
تبصره  .3در صورت امکان نسخه برداری و کپی مجاز از منابع مذکور در داخل کتابخانه ،خروج نسخه کپی با اجازه مسؤول
کتابخانه بالمانع است.
ماده  .89حداکثر زمان امانتسپاری منابع برای اساتید و کادر علمی مدرسه ،یک هفته و برای طالب سه روز است.
تبصره  .4در صورت مراجعه امانتگیرنده در زمان مذکور و درخواست تمدید ،به شرط عدم نیاز اعضای دیگر به آن منبع ،این
زمان تا سه بار قابل تمدید است.
ماده  .90هرگاه فردی بدون رعایت مقررات امانت ،منبعی را از کتابخانه خارج کرده باشد متخلف شناخته شده و تا صدور دستور
معاون پژوهش مدرسه از کلیه خدمات کتابخانه محروم خواهد شد.
ماده  .91طالب ،اساتید و کادر علمی عضو کتابخانه در پایان دوره تحصیلی ،دوره خدمت و یا انتقال به مدرسه دیگر موظف اند
با کتابخانه تسویه حساب کرده و تمام منابع در اختیار را تحویل دهند.
فصل نهم :موارد تخلف
ماده  .92تمامی اعضای کتابخانه در صورت تأخیر در بازگرداندن منابع امانی ،مشمول جریمه دیرکرد خواهند بود.
ماده  .93در صورت امتناع فرد از پرداخت جریمه دیرکرد ،مسؤول کتابخانه حق دارد عضویت او را معلق کرده و از خدمت
رسانی به او خودداری کند.

ماده  .94کتابخانه باید تا زمان بازگرداندن موارد امانت گرفته شده ،از هرگونه خدمترسانی به امانتگیرنده خودداری کند.
ماده  .95درصورتی که تأخیر اولین بار بوده و از یک روز تا یک هفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی پنج هزارریال
پرداخت کند ،وکلیه خدمات تا زمان برگرداندن منبع و پرداخت جریمه قطع میشود.
ماده  .96درصورتی که تأخیر اولینبار بوده و از یک روز تا دو هفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبعی روزانه شش هزارریال
پرداخت کند ،وکلیه خدمات تا زمان برگرداندن منبع و پرداخت جریمه قطع میشود.
ماده  .97درصورتی که تأخیر اولین بار بوده و از یک روز تا بیش از دو هفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزانه هفت
هزار ریال پرداخت کند ،وعضویت وی تا یک ماه پس از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه معلق میشود.
ماده  .98درصورتی که تأخیر دومینبار بوده و از یکروز تا یک هفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزانه شش هزار
ریال پرداخت کند ،وکلیه خدمات تا یک ماه پس از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه قطع میشود.
ماده  .99درصورتی که تأخیر دومین بار بوده و از یک روز تا دو هفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی هفت هزار
ریال پرداخت کند ،وعضویت وی تا دو ماه پس از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه معلق میشود.
ماده  .100درصورتی که تأخیر دومین بار بوده و از یک روز تا بیش از دوهفته باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی هشت
هزار ریال پرداخت کند ،و عضویت وی حذف شده و تا سه ماه پس از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه پذیرش مجدد نخواهد
شد.
ماده  .101درصورتی که تأخیر سومین بار بوده و از یک روز تا سه روز باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی هشت هزار
ریال پرداخت کند ،و عضویت وی حذف شده و تا شش ماه پس از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه پذیرش مجدد نخواهد شد.
ماده  .102درصورتی که تأخیر سومین بار بوده و از یک روز تا بیش از سه روز باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی ده
هزار ریال پرداخت کند ،و عضویت وی حذف شده ،و به تشخیص مسؤول کتابخانه تا یک سال پس از برگرداندن منبع و پرداخت
جریمه پذیرش مجدد نخواهد شد و یا برای همیشه از عضویت در کتابخانه محروم میشود.
ماده  .103درصورتی که تأخیر چهارمین بار و از یک روز یا بیشتر باشد ،امانتگیرنده باید برای هر منبع روزی دوازده هزار ریال
پرداخت کند ،و برای همیشه از عضویت در کتابخانه محروم میشود.
ماده  .104اعضای فعال کتابخانه در پرداخت جریمه دیرکرد از  ٪5تا  ٪20با نظر معاون پژوهش مدرسه معاف میشوند.
ماده  .105مالک تخلف مکرر ،تکرار تخلف به صورت متوالی در طول دو ماه است.
ماده  .106در صورتی که فردی کتب مرجع ،کتب راهنما و یا «منابع دیداری و شنیداری که نسخه کپی ندارند» را از کتابخانه
خارج کند ،به ازای هر روز به مبلغ قیمت روز منبع و محرومیت از خدمات کتابخانه تا پرداخت مبلغ مذکور جریمه خواهد شد.
ماده  .107در صورتی که فردی پایاننامه را از کتابخانه خارج کند ،به ازای هر روز به مبلغ  500.000ریال و تعلیق عضویت تا سه
ماه جریمه خواهد شد.
ماده  .108در صورتی که فردی نسخه چاپ سنگی ،منبع نایاب و یا اسناد و مدارک را از کتابخانه خارج کند ،به ازای هر روز به
مبلغ  200.000ریال تا  700.000ریال و ابطال عضویت تا شش ماه جریمه خواهد شد.
ماده  .109در صورتی که فردی نسخه خطی را از کتابخانه خارج کند ،به ازای هر روز به مبلغ  500.000ریال تا  1.000.000ریال
و ابطال عضویت تا یک سال جریمه خواهد شد.

ماده  . 110در صورتی که هر یک از متولیان کتابخانه در خارج کردن منابع مذکور در مواد  108 ،107 ،106و  109با فرد خاطی
همکاری کند ،متناسب با هر یک از موضوعات موظف به پرداخت جریمه به مبلغ نصف جریمه فرد خاطی خواهد شد ،و عالوه بر
آن با صالحدید مسؤول مافوق از دریافت  5تا  20امتیاز منفی تا اخراج از همکاری در کتابخانه جریمه خواهد شد.
فصل دهم :موارد خسارت
ماده  .111کتابخانه تا زمان جبران خسارت توسط امانتگیرنده ،از ارائه هرگونه خدمات کتابخانهای به او باید خودداری کند.
ماده  .112منابع داخلی بر اساس ریال و به قیمت روز ،و منابع خارجی بر اساس ارز رایج کشور و به قیمت روز محاسبه خواهد
شد.
ماده  .113در صورت مفقود شدن یا وارد شدن آسیب غیر قابل جبران به هر جلد از کتابهای دورهای ،چنانچه تهیه آن ،به صورت
تک جلدی امکان پذیر نباشد ،امانتگیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز ،پرداخت کند.
تبصره  .5کتابخانه موظف است پس از دریافت مبلغ مذکور سایر مجلدات را به امانتگیرنده تحویل دهد.
ماده  .114در صورتی که آسیب وارده بر منبع جبرانپذیر باشد (آسیب بر جلد ،حاشیه و شیرازه) ،امانتگیرنده موظف است
مطابق با کارشناسی مسؤول کتابخانه هزینه ترمیم منبع را به کتابخانه پرداخت کند.
تبصره  .6در صورتی که منبع خسارت دیده نسخه خطی یا نفیس باشد هزینه خسارت توسط کارشناس معاونت پژوهش استان
تعیین میشود.
تبصره  .7اعضای فعال کتابخانه در تأمین خسارات وارده بر منابع غیر خطی و نفیس ،از  ٪10تا  ٪50با نظر معاون پژوهش مدرسه
معاف میشوند.
ماده  .115در صورتی که منبع غیرخطی و نفیس ،مفقود شود و یا خسارت وارده جبرانناپذیر باشد ،امانتگیرنده موظف به
پرداخت قیمت آن مطابق با کارشناسی مسؤول کتابخانه است.
ماده  .116در صورتی که منبع خطی یا نفیس مفقود شود و یا خسارت به کل و یا عمده محتوای آن وارد شود ،امانتگیرنده
موظف به پرداخت دوبرابر قیمت منبع نفیس و سه برابر قیمت منبع خطی مطابق با نظر کارشناس معاونت پژوهش استان است .فرد
مذکور تا یک سال محروم از استفاده از اصل منابع خطی و نفیس خواهد شد ،و مطابق با نظر معاون پژوهش مدرسه از «سه ماه
محرومیت از خدمات» تا «سه ماه ابطال عضویت» جریمه خواهد شد.
ماده  .117در صورتی که منبع خسارت دیده نسخه خطی بوده و بخشی از محتوای منبع آن دیده باشد ،هزینه خسارت مطابق با
نظر کارشناس معاونت پژوهش استان توسط امانتگیرنده پرداخت میشود.
ماده  .118در صورتی که منبع خسارت دیده از منابع نفیس باشد و بخشی از محتوای آن آسیبدیده باشد ،امانتگیرنده باید منبع
را تهیه و یا هزینه خسارت را که توسط کارشناس معاونت پژوهش استان تعیین میشود ،پرداخت کند.
ماده  .119در صورت وارد شدن خسارت به منبع خطی ،نفیس و یا نایاب ،امانتگیرنده موظف است منبع خسارت دیده را سریع ًا
به کتابخانه تحویل دهد.
ماده  .120در صورت تکرار هرگونه خسارت ،بنا به تشخیص معاون پژوهش مدرسه ،امانتگیرنده از «شش ماه محرومیت از
خدمات» تا «ابطال عضویت به مدت دو سال» جریمه میشود.
ماده  .121این دستورالعمل در ده فصل 121 ،ماده و  7تبصره در تاریخ  ...................توسط معاونت پژوهش حوزههای علمیه
تصویب شد و از تاریخ ابالغ الزماالجرا است.

جدول جریمه تأخیر
ردیف

نوع

مرتبه

تخلف

تخلف

1
اولین بار

3

6
7

تأخیر در بازگرداندن منبع

5

زمان تخلف

9

در زمان تأخیر

یک روز تا بیش از دو
هفته

از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه

یک روز تا دو هفته

هر منبع روزی  6000ریال و عدم خدمات تا یک ماه پس
از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه
هر منبع روزی 7000ریال و تعلیق عضویت تادو ماه پس
از برگرداندن منبع و پرداخت جریمه

یک روز تا بیش از دو

هر منبع روزی  8000ریال ،حذف عضویت و عدم پذیرش

هفته

عضویت تا سه ماه

یک روز تاسه روز
بار

هر منبع روزی  6000ریال و عدم ارائه خدمات
هر منبع روزی  7000ریال و تعلیق عضویت تا یک ماه پس

یک روز تا یک هفته
دومین بار

در زمان تأخیر

یک روز تا دو هفته

سومین

8

هر منبع روزی  5000ریال و عدم ارائه خدمات

یک روز تا یک هفته

2

4

نوع و میزان جریمه

یک روز تابیش ازسه
روز

چهارمین
بار

هر منبع روزی  8000ریال ،حذف عضویت و عدم پذیرش
عضویت تا شش ماه
هر منبع روزی 10/000ریال ،حذف عضویت و عدم پذیرش
عضویت تا یک سال یا عدم پذیرش دائم به تشخیص مسؤول
کتابخانه
هر منبع روزی 12/000ریال ،حذف عضویت و

یک روز یا بیشتر

عدم پذیرش عضویت دائم

جریمه خارج کردن منابع ممنوع الخروج
ردیف

منبع

1

نسخ خطی

نوع ومیزان جریمه عضو
به ازای هر روز 500/000ریال تا
 1/000/000و ابطال عضویت تا
یک سال

2
3
4

نسخ چاپ سنگی ،منابع نایاب و
اسناد و مدارک
پایان نامه ها

به ازای هر روز 200/000ریال تا
 700/000و ابطال عضویت تا شش
ماه

نوع و میزان جریمه مسؤول
نصف جریمه نقدی و 10تا 20امتیاز
منفی
نصف جریمه نقدی و 4تا 14امتیاز
منفی

به ازای هر روز 500/000ریال و

نصف جریمه نقدی و  10امتیاز

تعلیق عضویت تا سه ماه

منفی

کتب مرجع ،کتب راهنما و منابع

به ازای هر روز  1/4قیمت روز

دیداری و شنیداری که کپی

منبع و محرومیت از خدمات تا

ندارند

پرداخت جریمه

نصف جریمه نقدی و  5امتیاز منفی

