
 تعالی بسمه

 هاي حقوقی شهر دانش سسه مطالعات و پژوهشمؤ

 پژوهشی حقوق کتابخانه نامه آئین

 . جامعه استفاده کننده1ماده 

 ها اعضاي هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه )1
کارشناسی هاي علمیه در مقاطع  کلیه دانش آموختگان رشته هاي حقوق از دانشگاههاي داخل یا خارج کشور و یا حوزه )2

 ارشد و باالتر و یا مقطع کارشناسی با سابقه کار مرتبط
  پژوهشگران موسسات علمی و پژوهشی )3
 دادگستري و کارشناسان  قضات و وکال )4
 مجلس شوراي اسالمیدوره جاري یا پیشین نمایندگان  )5
 خصوصی در زمینه هاي مرتبط یا دولتی، عمومی و  و کارشناسان موسساتمدیران  )6

 ك عضویت. مدار2ماده 

 کارت شناسایی اصل و رونوشت. 1.2   
 3×4قطعه عکس یک . 2.2   
 و التزام به رعایت موارد مقتضی این آیین نامه  فرم عضویتتکمیل  .3.2   
 پرداخت حق عضویت  .4.2   

 به شرح جدول ذیل است:عضویت  انواع: 1تبصره 

 قیمت عضویتنوع 

 تومان 15000 استفاده موردي روزانه

 تومان 80.000 ماهه مگابایت اینترنت با تاریخ انقضاء یک 500ماهه +  عضویت یک

 تومان 160.000 ماهه گیگا بایت اینترنت با تاریخ انقضاء سه 1ماهه +  عضویت سه

 تومان 290.000 ماهه گیگا بایت اینترنت با تاریخ انقضاء شش 2ماهه +  عضویت شش

 تومان 550.000 اینترنت با تاریخ انقضاء یکسالهگیگا بایت  4ساله + عضویت یک

تابخانه ) صرف روزآمد کردن منابع و خدمات کغیرههاي مالی و  : کلیه درآمدهاي کتابخانه (اعم از حق عضویت، کمک2 تبصره
 شود. می

 : عضویت غیرقابل انتقال است.3تبصره 



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

 .شودمیلغو فرد متخلف انضباطی کتابخانه، عضویت  موارد: در صورت تخلف از 5تبصره 

 . شرایط عضویت3ماده 

 اختصاصی. عضویت 2. عضویت عمومی 1کتابخانه دو نوع عضویت براي متقاضیان فراهم کرده است: 

 شرایط عضویت عمومی.  3.1

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

 . امکانات عضویت عمومی3.2
 از کلیه منابع کتابخانه در سالن مطالعه . استفاده1.2.3
 خدمات عمومی و اطالعاتی کتابخانه.  استفاده از. 2.2.3
 مورد نیاز متقاضیداخلی یا خارجی امکان سفارش منابع  .3.2.3

در  شود که اطالعات مورد نیاز متقاضی در چارچوب موضوع تحقیق وي و  تبصره: امکان سفارش منابع در صورتی فراهم می 
 باشد.و در حد مقدورات موسسه مجموعه کتابخانه تکمیل  راستاي

 اختصاصی. شرایط عضویت 3.3

 )1. داشتن شرایط ماده (1.3.3
 عضویتتحویل مدارك . 2.3.3
 نامه، طرح پژوهشی، کتاب) . اهداي یک نسخه از اثر تحقیقی متقاضی 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 حقوقی شهر دانش را  موسسه مطالعات و پژوهش کتابخانه نام نامه، پایان صفحات ابتدايشوند که در  متعهد می، شوند می

 کنند. ذکرسسه به جامعه حقوقی مؤ بیشتر به منظور شناسایی

 اختصاصیعضویت  مزایاي. 3.4

توانند بعد از اهداي یک نسخه از پایان نامه خود می ،عالوه بر استفاده از امکانات عضویت عمومی اعضاي اختصاصی کتابخانه
 استفاده نمایند. عضویت رایگان کتابخانه آنالیناز 

 جمله از عضویت مزایاي از و آمده در نیز شهردانش مجازي شبکه عضویت به کتابخانه اختصاصی و عمومی اعضاي کلیه
 .شوند می مند بهره ها خبرنامه دریافت

 

 



 و خدمات . منابع4ماده 

) و منابع دیجیتالی هاي فارسی نامه و پایاننشریات  ،انگلیسیو  عربی  هاي فارسی، کتاباعم از نابع: شامل منابع چاپی (. م1.4
 ) است.هاي انگلیسیهاي فارسی و کتابنامهمقاالت و پایان(اعم از 
 : امکان امانت گرفتن یا خارج کردن منابع از کتابخانه وجود ندارد. 1 تبصره

مراجعه و لوازم سسه حق دارد کیف مؤ آژیر درب خروجی،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 متقاضی، وي باید جبران خسارت را به نحوي که کتابخانه تعیین می3تبصره 
 د.گیر

 شامل خدمات عمومی و اطالعاتی به شرح زیر است: . خدمات2.4
 منظور جستجوي اطالعات کتابخانه استفاده کنند. توانند از ایستگاه کاربران به متقاضیان می .1.2.4
 کتابخانه را تکثیر یا چاپ کنند. توانند در قبال پرداخت تعرفه تعیین شده، منابع چاپی متقاضیان می. 2.2.4

 ممنوع است. ها اکیداً نامه از پایان چاپ و کپی برداري گونه عکسبرداري،هر: 1تبصره 
 پذیر است. در میزهاي معین شده امکان ها صرفا نامه مطالعه و استفاده از پایان: 2تبصره 

 تهیه کنند.و پرینت از منابع الکترونیک کپی   توانند در قبال تعرفه تعیین شده، . متقاضیان می3.2.4
پذیر  ها امکان هاي الکترونیک فقط قابل مطالعه در محل کتابخانه هستند و کپی یا پرینت از فایل آن نامه : پایان1تبصره 

 نیست.
 پذیر است: امکانبراي کلیه اعضا زیر  هاي بنسیم) با تهیه انواع  : استفاده از خدمات اینترنت وایرلس(بیخدمات اینترنت. 4.2.4
  مگابایت 500و حجم دانلود  هفتگیاستفاده  •
 گیگابایت 1استفاده ماهانه و حجم دانلود  •
 گیگابایت 2استفاده دو ماهه و حجم دانلود  •

 
در بدلیل انجام یک پروژه در کتابخانه، ممکن است کتـاب مـورد نظـر شـما در لحظـه درخواسـت       در موارد خاص : 1تبصره 

 گردد. هفته به کتابخانه بازمیف مدت یک موجود نباشد، اما حداکثر ظرکتابخانه 
شایسته است مراجعین محترم قبل از ورود به سالن مطالعه تلفن همراه خود را خاموش و یا به حالت سکوت تنظیم : 2تبصره 

شروع گفتگو بعد از خروج از سالن و اطمینان از بسته شدن درب کتابخانه  ،هاي تلفنی در صورت اضطرار به پاسخ و کنند
 انجام شود.

  
 . ساعت کار کتابخانه5ماده 

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


