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 نامۀ عضویت کتابخانۀ عمومی قلمآیین
 

 عضویتمتقاضی  های گروه: 1ماده 
المللی در فرهنگی و مذهبی، دارندگان مدال المپیادهای ملی و بین -های برجسته علمیماندگار، شخصیتهای چهره: 1گروه 

نخبگان ، های علمیهو حوزه ز آموزش عالیمراک ها،ه، اساتید دانشگامؤسسهمدیره هئیت صاحبان تألیف،های مختلف، محققان، رشته

 ؛3های علمیه سطح نامه و دکتری، طالب حوزهآموزی، دانشجویان ارشد در حال انجام پایاندانش

 از تاالر محققان یا تاالرهای دیگر استفاده کنند. گروه ممکن است براساس مقطع تحصیلیاین  :1 تبصره

 ؛2های علمیه سطح حوزه و طالبشجویان کارشناسی ارشد دان: 2گروه 

 ؛1و طالب حوزه علمیه سطح  فوق دیپلم و مقطع لیسانس، دارندگان دانشجویان کارشناسی و کاردانی: 3گروه 

 سال؛  11تا  12آموزان : دانش4گروه 

 توانند از خدمات امانت کتابخانه استفاده نمایند.این گروه فقط می :2تبصره 

 سال؛ 22افراد باالی  :5گروه 

 ؛سال 12-5گروه سنی : 6وه گر

 ها؛کنندگان کالس: استفاده7گروه 

 ؛یشیو هما یآموزش یهابرنامهو مخاطبان  انیمجر: 8گروه 

، فاقد مجوز از امکانات مجموعه یشیو هما یآموزش یهابرنامه و مخاطبان انیامکان استفاده مجر یآوربه منظور فراهم: 3تبصره 

قالب  نیشان در انیمذکور پس از عضو نمودن مخاطب انیو مجر شده است فیتعر یالیر12222 تیصفر با حق عضو یتیگروه عضو

 کتابخانه محسوب شوند. ییفزاادانش و مهارت یهادوره یمجر یتوانند از منظر قانونیم

 
 : مدارک الزم برای عضویت2ماده 
 ؛3*4 یک قطعه عکس .1

 ؛/ یا شناسنامهکارت ملی .2

 4و  3، 2، 1های یا پایان دورۀ تحصیلی برای گروه مدرک معتبر اشتغال به تحصیل .3
 1برای گروه  و تألیف پژوهش ،مدرک معتبر تحقیق .4
 ؛دانشجویی نامه از خوابگاهنامه یا معرفیتأییدیه محل سکونت )مانند قبض تلفن(، اجاره .5
 ؛حق عضویتمبلغ پرداخت  .6

 ست.الزامی ا ارائه کارت بازنشستگی معتبر برای بازنشستگان :1تبصره 

 تبعه کشورهای خارجی الزم است گذرنامه و یا کارت خانوار داشته باشند.: 2تبصره 
 شود.مدیره مجموعه تعیین میمبلغ حق عضویت هر ساله توسط هئیت: 3 تبصره

 باشد.نام در روزهای اداری و در ساعات تعیین شده میثبت: 4تبصره 
مدارک  و یا به صورت حضوری گردد بارگذارینام الکترونیکی د در قسمت ثبتتمامی موارد باال به صورت اسکن شده بای :5تبصره 

 عضویت تحویل داده شود. واحدبه مسئول 
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 : واحد پذیرش3ماده 
 باشد.ظرفیت کتابخانه می گنجایش وپذیرش تقاضای عضویت با توجه به 3-1

ثبت نام را به مدیر کتابخانه تحویل دهد و پس از پذیرش موظف است در پایان یا ابتدای هر روز کلیه مدارک  واحدمسئول  3-2

 اقدام به احراز هویت و تأیید مدارک نموده و نسبت به صدور کارت اقدام نماید.تأیید مدیریت 

را های عضویت( )به تفکیک جنسیت و گروهنام شده پذیرش موظف است گزارش روزانه و ماهیانه از اعضاء ثبت واحدمسئول 3-3

 خانه ارائه نماید.به مدیریت کتاب

 .دهدتحویل  کتابخانه پذیرش موظف است گزارش روزانه وجوه دریافتی را به مسئول امور اداری و مالی واحدمسئول 3-4

ای ورود و خروج کننده اقدام به ثبت سیستم رایانهعهپذیرش موظف است تنها با ارائه کارت عضویت توسط مراج واحدمسئول 3-5

 .در کتابخانه نماید

کلمۀ عبور عضو را به وی نام کاربری و  کتابخانه پذیرش موظف است جهت انجام خدمات فناوری و اینترنت واحدمسئول  3-6

 د.اطالع ده

 

 عضویتنحوۀ : 4 ماده
 .پیوست استاری ذنام الکترونیکی و مدارک الزم جهت بارگشیوۀ ثبت؛ نام الکترونیکیثبتفرم تکمیل  1-4

گواهی اصل ، (جهت تأیید هویت)کارت ملی یا شناسنامه اصل به واحد عضویت کتابخانه و ارائه  پس از سه روز مراجعه 2-4

در نهایت  رعایت قوانین کتابخانه وبه زام ت، امضاء کردن فرم ال(مورد استفاده گروه عضویت و تاالرجهت مشخص شدن )تحصیلی 

 ؛کارت عضویت تحویل

 شود.یل داده میکارت عضویت فقط به صاحب کارت تحو :1تبصره 

توانند تا زمان صدور کارت عضویت در قبال دریافت کارت و برگۀ مهمان از خدمات کتابخانه در محل استفاده اعضاء می: 2تبصره 

 نمایند.

 ؛امضاء فرم تأیید هویت برای نگهداری در سوابق کتابخانه 3-4

 .غیرقابل انتقال به شخص دیگری استصادر شده کارت عضویت : 3تبصره 

نام الکترونیکی و نیز نسخه چاپی را در فرم ثبتنمونه ها، مسئول واحد پذیرش موظف است برای تکمیل صحیح فرم :4تبصره 

 .دهدمحل واحد پذیرش در معرض دید مراجعان قرار 

 

 : مهمانان کتابخانه5ماده 
خواهند به صورت مقطعی از و میدارند  کلیه اشخاصی که بدون کارت عضویت درخواست استفاده از امکانات کتابخانه را 1-5

از خدمات کتابخانه استفاده  ویافت نموده ، کارت مهمان درتوانند با ارائه کارت شناسایی معتبرمند شوند میخدمات کتابخانه بهره

 نمایند.

نامه معتبر، کارت نظام مهمان بایستی اصل یکی از مدارک شناسایی )شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، کارت دانشجوئی، گذر 2-5

 .دهدپزشکی، کارت نظام مهندسی( را تحویل 

 استفاده از کتابخانه برای دارندگان کارت مهمان رایگان است. 3-5

پذیرش موظف است ضمن تحویل کارت مهمان، در برگۀ مهمان شمارۀ کارت، تاریخ  و ساعت ورود مهمان را وارد  واحدمسئول 4-5

 ها تحویل دهد.و به مسئولین تاالرنماید 
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 استفاده کنند. روز1تاالر به مدت   توانند از خدمات مطالعه در محلدارندگان کارت مهمان می5-5

درصورتی که عضو مهمان بیش از یک روز قصد استفاده از کتابخانه را داشته باشد باید با کسب اجازه از مدیریت کتابخانه به 6-5

 این عمل اقدام شود.

 فردی که از طرف ایشان تعیین شده است معتبر است. با امضای مدیر کتابخانه و یا بیش از یک روز برای همانبرگه م7-5

 دباشهای مختلف آن میانه و بخشمهمان از زمان صدور کارت مهمان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کتابخ 8-5

 استفاده نماید. همان ه در محل ذکر شده در برگه متواند از امکانات کتابخانهمان میم1-5

 کند.میتحویل و مدرک شناسائی خود را دریافت  پذیرش واحدمسئول همان را به برگۀ مکارت و همان در پایان هر روز، م 12-5

 شود.میهای مهمان بر اساس شماره پیاپی صادر برگه11-5

 مدیر کتابخانه را در جریان خواهد گذاشت.های علمی و فرهنگی مسئول پذیرش در صورت مراجعه شخصیت12-5

 پذیرش موظف است در پایان یا ابتدای هر روز گزارش مهمانان کتابخانه را به اطالع مدیریت کتابخانه برساند. واحدمسئول 13-5

 

 کتابخانه برای اعضاء: امکانات 6ماده 
 در محل؛ مطالعه تاالرها برایفضای استفاده از  1-6

 امانت منابع؛ 2-6

 مدت امانت امانتی منابعتعداد  گیرندهامانت ردیف

1 

فرهنگی و مذهبی،  -های برجسته علمیماندگار، شخصیتهای چهره: 1گروه 

های مختلف، محققان، المللی در رشتهدارندگان مدال المپیادهای ملی و بین

 مراکز آموزش عالی ها،ه، اساتید دانشگامؤسسهمدیره نویسندگان، شعرا، هئیت

آموزی، دانشجویان ارشد در حال انجام نخبگان دانش، های علمیهحوزه و

 3های علمیه سطح نامه و دکتری، طالب حوزهپایان

 روز 21 5

 روز 14 3 ؛2های علمیه سطح و طالب حوزهدانشجویان کارشناسی ارشد : 2گروه  2

3 

فوق  و مقطع لیسانس، دارندگان دانشجویان کارشناسی و کاردانی: 3گروه 

 ؛1و طالب حوزه علمیه سطح  دیپلم

 سال؛  11تا  12آموزان : دانش4گروه 

 سال؛ 22افراد باالی  :5گروه 

 روز 14 2

 روز 14 2 ؛سال 12-5گروه سنی : 6گروه  4

 

 باشند.سال می 62سالمندان شامل افراد باالی  :1تبصره 

 اطالعات و اینترنت؛فناوری  واحداستفاده از خدمات  3-6

 تکثیرخدمات  4-6

 ؛افزار کتابخانهنرم سایت واستفاده از امکانات وب 5-6

 ؛جاری استفاده از مطبوعات و نشریات 6-6

 ؛1برای اعضاء گروه  سراهای پژوهش 7-6
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ها، )مانند تسهیالت و امکانات ویژه مانند شرکت در کالس های جنبی کتابخانهو فعالیت یبرخورداری از امکانات آموزش 8-6

 شود(؛ها و موارد دیگری که از طرف کتابخانه برگزار میهکارگا

 ؛تریا 1-6

 مجاز به استفاده از سراهای پژوهش در تاالر محققان هستند. 1تنها گروه  :2تبصره 

 

 : هزینه عضویت7ماده 
 حق عضویت 1-6

 گردد.و ابالغ میمدیره محترم مؤسسه تعیین مبلغ حق عضویت توسط هیئت :1تبصره 

 شود.به عنوان شارژ کارت منظور مینیز ریال  52222  مبلغ خدمات کتابخانهامکانات و استفاده از  برای 2-6

 مراقبت نماید. مدت اعتبارعضو موظف است از کارت عضویت خود تا قبل از اتمام  :2تبصره 

است. عضو باید کارت  ریال 52.222آسیب دیدن کارت( مبلغ مفقود شدن و یا هزینه تعویض کارت به هر شکل ) :3تبصره 

 از دریافت خدمات امانت محروم خواهد شد.دو هفته و به مدت  تحویل دهدده را به واحد عضویت دیآسیب

 .کتابخانه بر عهدۀ کتابخانه است (ITطالعات )فناوری و ا بخشو با تأیید هزینه تعویض کارت به دلیل نقص فنی : 4تبصره 

 کارت، صحت کلیه مندرجات را تأیید نماید. عضو بایستی در زمان دریافت: 5تبصره 

، سریعاً موضوع را به احتمالی برای جلوگیری از سوء استفاده است موظفعضو در صورت مفقود شدن کارت عضویت : 6تبصره 

 اطالع دهند.واحد پذیرش 

 

 : تمدید عضویت8ماده 
 مدارک الزم جهت تمدید کارت عضویت عبارت است از:

در صورت تغییر مقطع تحصیلی باید ) 4 و 3 ،2 ،1 هایگروه برای تحصیلی دورۀ پایان یا تحصیل به اشتغال معتبر مدرکارائه 1-8

 (عضویت اطالع داده شود. واحدبه 
شود و در صورت تخلف داشتن عضو، تمدید کارت با نظر مدیر کتابخانه و تمدید عضویت با بررسی پرونده عضو انجام می :1تبصره 

 گیرد.هی وی صورت میتعهد کتبی و شفا

 باشد.ریال در صورت ارائه کارت عضویت سالم می 820222 عضویت حق تمدیدمبلغ پرداخت الکترونیکی  3-7

روی کارت عضویت درج گردد، مبلغ  در صورت مخدوش شدن و مفقود شدن و یا تغییر مقطع تحصیلی که الزم است بر :2تبصره 

 شود.حق عضویت اخذ می

 

 درصد با نظر مدیرعامل 55تا  ای مشمول تخفیفه: گروه9ماده 
 ؛نامهاعضای فعال بسیج با ارائه معرفی ،شهداء خانواده معظم ، ایثارگران وجنگ تحمیلی جانبازان 1-1

 ؛های مختلفالمللی در زمینههای المپیادهای ملی و بینآموزی و دارندگان مدالنخبگان دانش 2-1

 ؛دانشجویان رشته کتابداری ها وانکتابداران سایر سازم 3-1

 ؛اعضاء منظم و فعال با تأیید مدیر کتابخانه 4-1

 ؛انداعضایی که در طول یک دوره عضویت موفق به تولید علم )چاپ کتاب و مقاالت علمی در مجالت معتبر( شده 5-1
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 (؛معلوالن )جسمی و حرکتی 6-1

ی، مراکز خیریه و یا کسانی که به تشخیص مدیریت کتابخانه توانایی افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی )ره(، بهزیست 7-1

 از محل سپرده بانیان محترم، حق عضویت پرداخت خواهد شد. پرداخت حق عضویت را ندارند

 درصد تخفیف؛ 22جمعیعضویت خانوادگی: عضویت والدین به همراه فرزندان به صورت دسته 8-1

 رایگان است؛ آنها 1م و بستگان درجۀ کارکنان مؤسسه کانون فرهنگی قل 1-1

دهد کتاب به دیگر اعضاء خانواده خود وکالت میهر عضو پس از عضویت در کتابخانه و تکمیل فرم عضویت خانوادگی  :1تبصره 

 موردنظر را برای وی امانت بگیرد.

 باشد.ر، فرزند و همسر میعضویت خانوادگی برای همۀ اعضاء یک خانواده شامل: پدر، مادر، خواهر، براد :2تبصره 

 ها صادر خواهد شد.کارت عضویت برای هریک از متقاضیان خانواده متناسب با گروه عضویت آن :3تبصره 

 گردد.کارت عضویت هریک از اعضاء خانواده صرفاً به صاحب کارت تحویل می: 4تبصره 

پر کردن فرم وکالت به ازای هر کارت عضویت همراه، یک  تواند باهریک از اعضاء کتابخانه که تمایل داشته باشد می :5تبصره 

 جلد کتاب برای صاحب آن به امانت بگیرد.

 پر شود. م وکالت باید توسط اعضای خانوادهفر: 6 تبصره

محترم مدیره نامه با یک مقدمه و ................ماده و .............تبصره تدوین و در جلسه مورخه .............هیئتاین آیین

 باشد.مؤسسه تصویب و از تاریخ فوق قابل اجراء می


