
تعاليبسمه

هايحقوقيشهردانشسسهمطالعاتوپژوهشمؤ

پژوهشيحقوقكتابخانهنامهآئين

.جامعهاستفادهكننده1ماده

 ها اعضاي هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه (1

کارشناسي هاي علميه در مقاطع  کليه دانش آموختگان رشته هاي حقوق از دانشگاههاي داخل یا خارج کشور و یا حوزه (2
 ارشد و باالتر و یا مقطع کارشناسي با سابقه کار مرتبط

  پژوهشگران موسسات علمي و پژوهشي (3

 دادگستري و کارشناسان  قضات و وکال (4

 مجلس شوراي اسالميدوره جاري یا پيشين نمایندگان  (5

 خصوصي در زمينه هاي مرتبط یا دولتي، عمومي و  و کارشناسان موسساتمدیران  (6

كعضويت.مدار2ماده

 کارت شناسایي اصل و رونوشت. 1.2   

 3×4قطعه عكس یک . 2.2   
 و التزام به رعایت موارد مقتضي این آیين نامه  فرم عضویتتكميل  .3.2   
 پرداخت حق عضویت  .4.2   

 به شرح جدول ذیل است:عضویت  انواع: 1تبصره 

 قيمت عضويتنوع

 تومان ....15 استفاده موردي روزانه

 تومان .....8 ماهه مگابایت اینترنت با تاریخ انقضاء یک ..5ماهه +  عضویت یک

 تومان .....16 ماهه گيگا بایت اینترنت با تاریخ انقضاء سه 1ماهه +  عضویت سه

 تومان .....29 ماهه گيگا بایت اینترنت با تاریخ انقضاء شش 2ماهه +  عضویت شش

 تومان .....55 سالهیک انقضاء تاریخ با اینترنت بایت گيگا 4+  سالهیک عضویت

تابخانه ( صرف روزآمد کردن منابع و خدمات کغيرههاي مالي و  : کليه درآمدهاي کتابخانه )اعم از حق عضویت، کمک2 تبصره
 شود. مي

 : عضویت غيرقابل انتقال است.3تبصره 



مقرر، امكان تمدید و یا افزایش زمان عضویت بدون پرداخت مجدد : در صورت عدم حضور و استفاده از عضویت در تاریخ 4تبصره 
 هزینه عضویت وجود ندارد.

 .شودميلغو فرد متخلف انضباطي کتابخانه، عضویت  موارد: در صورت تخلف از 5تبصره 

.شرايطعضويت3ماده

 اختصاصي. عضویت 2. عضویت عمومي 1کتابخانه دو نوع عضویت براي متقاضيان فراهم کرده است: 

 شرایط عضویت عمومي.  3.1

 (1)داشتن شرایط ماده . 1.1.3
 تحویل مدارك عضویت. 2.1.3

 . امكانات عضویت عمومي2.3
 از کليه منابع کتابخانه در سالن مطالعه . استفاده1.2.3
 استفاده از خدمات عمومي و اطالعاتي کتابخانه. 2.2.3

 اختصاصي. شرایط عضویت 3.3

 (1ماده ) . داشتن شرایط1.3.3
 تحویل مدارك عضویت. 2.3.3
 نامه، طرح پژوهشي، کتاب( . اهداي یک نسخه از اثر تحقيقي متقاضي به کتابخانه )اعم از پایان3.3.3

مند  نامه خود بهره و حمایت کتابخانه در نگارش پایاناز خدمات و  نامه هستند تبصره: افرادي که در شرف دفاع از پایان
هاي حقوقي شهر دانش را  موسسه مطالعات و پژوهش کتابخانه نام نامه، پایانصفحات ابتدايشوند که در  متعهد مي، شوند مي

 کنند. ذکرسسه به جامعه حقوقي مؤ بيشتر به منظور شناسایي

جمله شبكه مجازي شهردانش نيز در آمده و از مزایاي عضویت از کليه اعضاي عمومي و اختصاصي کتابخانه به عضویت 
 دریافت خبرنامه ها بهره مند مي شوند.

 اختصاصيعضویت  مزایاي. 3.4

 عضویت رایگان کتابخانه آنالین. 1.4.3
 مطالعه سالن در کتابخانه منابع کليه از استفاده. 2.4.3
 استفاده از خدمات عمومي و اطالعاتي کتابخانه. 3.4.3

 

 

 

 



 

وخدمات.منابع4ماده

( و منابع دیجيتالي هاي فارسي نامه و پایاننشریات  ،التينو  عربي  هاي فارسي، کتاباعم از چاپي )نابع: شامل منابع . م1.4
 هاي اطالعاتي داخلي قابل دسترس( است. )اعم از پایگاه

 : امكان امانت گرفتن یا خارج کردن منابع از کتابخانه وجود ندارد. 1 تبصره
مراجعه و لوازم سسه حق دارد کيف مؤ آژیر درب خروجي،درآمدن  صدابه : در صورت خارج کردن کتاب از کتابخانه و 2تبصره 

 کننده در حال عبور را بازدید کند.

کند بر عهده  : در صورت خسارت دیدن منابع توسط متقاضي، وي باید جبران خسارت را به نحوي که کتابخانه تعيين مي3تبصره 
 گيرد.

 شامل خدمات عمومي و اطالعاتي به شرح زیر است: . خدمات2.4
 منظور جستجوي اطالعات کتابخانه استفاده کنند. توانند از ایستگاه کاربران به متقاضيان مي .1.2.4
 کتابخانه را تكثير یا چاپ کنند. توانند در قبال پرداخت تعرفه تعيين شده، منابع چاپي متقاضيان مي. 2.2.4

 ممنوع است. ها اکيداً نامه از پایان چاپ و کپي برداري گونه عكسبرداري،هر: 1تبصره 
 پذیر است. در ميزهاي معين شده امكان ها صرفا نامه مطالعه و استفاده از پایان: 2تبصره 

 تهيه کنند.و پرینت از منابع الكترونيک کپي   توانند در قبال تعرفه تعيين شده، . متقاضيان مي3.2.4
ها  فقط قابل مطالعه در محل کتابخانه هستند و کپي یا پرینت از فایل آنفارسي هاي الكترونيک  نامه : پایان1تبصره 

 پذیر نيست. امكان
 پذیر است: امكانبراي کليه اعضا زیر  هاي بنسيم( با تهيه انواع  : استفاده از خدمات اینترنت وایرلس)بيخدمات اینترنت. 4.2.4

  مگابایت ..5و حجم دانلود  هفتگياستفاده 

 هر گيگا بایت حجم اضافه 

 هر دو گيگا بایت حجم اضافه 

 
در بدليل انجام یک پروژه در کتابخانه، ممكن استت کتتاب متورد نظتر شتما در لحظته درخواستت        در موارد خاص : 1تبصره 

 گردد. ف مدت یک هفته به کتابخانه بازميموجود نباشد، اما حداکثر ظرکتابخانه 

شایسته است مراجعين محترم قبل از ورود به سالن مطالعه تلفن همراه خود را خاموش و یا به حالت سكوت تنظيم : 2تبصره 
شروع گفتگو بعد از خروج از سالن و اطمينان از بسته شدن درب کتابخانه  ،هاي تلفني در صورت اضطرار به پاسخ و کنند

 انجام شود.



.ساعتكاركتابخانه5ماده

 طور مستمر باز است. به ،18 تا 8ها از  و پنجشنبه 19 تا 8ساعت  از شنبه تا چهارشنبه ،تعطيل کتابخانه به جز ایام 


