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و  لرستان دانشگاه  كتابخانه مركزي به پيشنهاد   "دانشگاه لرستان يمتمركز كتابخانه ها تيريمد" اساسنامه

هدف از تهيه اين . اين دانشگاه تهيه شده است خانه ايكتاب  خدمات و ارتقاء د سازمانبه منظور تجدي

در  : لرستان كتابخانه ها ي دانشگاه. است لرستاناساسنامه ايجاد نظام واحد خدمات كتابخانه اي در دانشگاه 

كتابخانه ها ي "انشگاه و مجموعه كتابخانه هاي اقماري اين د لرستاناين اساسنامه كتابخانه مركزي دانشگاه 

  .مي شوند  ناميده "لرستان دانشگاه
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یات: اول ل   ک
در اين اساسنامه، كليه كتابخانه ها ئي است لرستان هاي دانشگاه  همنظور از نظام خدمات كتابخان :1ماده 

. ده يا در آينده خواهند شدايجاد و اداره ش لرستان فيزيكي، مالي، و انساني دانشگاه  كه با استفاده از منابع

  :در زمان تدوين اين اساسنامه شامل  كتابخانه هاي مشمول اين تعريف

  )كتابخانه دانشكده علوم(+  كتابخانه مركزي و مركز اسناد

  )دانشكده علوم اقتصادي و اداري(+  ادبيات و علوم انساني هنشكددا كتابخانه

  كتابخانه دانشكده كشاورزي

  )دانشكده دامپزشكي(+ فني كتابخانه دانشكده 

پس از تدوين اين اساسنامه در برنامه اي زمانبندي شده وظايف مربوط به  خدمات امانت :  1تبصره

كتاب دانشكده علوم كه فعال در كتابخانه مركزي انجام مي شود به كتابخانه آن دانشكده واگذار 

  .خواهد شد

ستان ايجاد و يا از كتابخانه هاي فوق رشگاه لساير كتابخانه هائي كه در آينده در دان: 2 تبصره

  .الذكر جدا شوند شامل اين آئين نامه خواهند بود
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كتابخانه هاي غير متمركز مانند كتابخانه تخصصي شهيد امين پور، كتابخانه تخصصي : 3تبصره

 تابخانه هاي خوابگاه هاك وونت فرهنگي امعدن ، كتابخانه تخصصي تاريخ ، كتابخانه تخصصي مع

 ننيز در صورت ثبت اطالعات كتب در سامانه كتابخانه هاي دانشگاه لرستان مكلف به تبعيت از اي

  .آئين نامه مي باشند

در طي دوره زماني پيشنهاد شوراي عالي كتابخانه ها كتابخانه هاي غير متمركز فوق به :  4تبصره

تم كتابخانه هاي دانشگاه ملحق دو ساله و طبق برنامه زمانبندي كه تهيه خواهد شد بايستي به سيس

اين الحاق مديريت متمركز كتابخانه ها و پيشگيري از اتالف سرمايه هاي دانشگاه را به .شوند

  .خوبي مديريت خواهد كرد

  

 :اهداف كتابخانه هاي دانشگاه عبارتند از :2ماده 

 پشتيباني از برنامه هاي آموزشي دانشگاه ؛. 1-2

 اي تحقيقاتي دانشگاه ؛پشتيباني از برنامه ه.  2-2

  .اعتالي فرهنگ مطالعه و تحقيق. 3-2
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  ل دوم 

ه  ی دا خا  تا ف    وظا
فعاليت  لرستانه ها ي دانشگاه اين اساسنامه، كتابخان 2به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده  :3ماده 

 :مي دهند ي زير را انجامها

در چارچوب خط مشي مدون مجموعه ) چاپي، غيرچاپي و الكترونيكي(فراهم آوري منابع اطالعاتي   1.-3

 سازي؛

 ؛)چاپي، غيرچاپي و الكترونيكي(سازماندهي منابع اطالعاتي   .3-2

ايجاد شرايط و تسهيالت مناسب براي بهره برداري بهينه از منابع و خدمات كتابخانه هاي  . 3-3

  دانشگاه؛

 ارائه خدمات مرجع و پژوهشي؛ 4.-3
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از طريق طرح ها ي (موجود نيست  لرستانتهيه و تأمين منابع اطالعاتي كه در دانشگاه  . 3-5

 ؛)و طرح امين) غدير(تابخانه اي ك، طرح عضويت فراگير  كتابخانه اي همكاري هاي بين

 ؛لرستاندر جامعه دانشگاهي دانشگاه و جستجو  آموزش و ترويج مهارتهاي اطالع يابي  6.-3

آشنائي با  ايشگاهها، سمينارها، كارگاهها و جلسات سخنراني در زمينه هايبرگزاري نم  7.-3

 ...آشنائي با خدمات پورتال و  خدمات كتابخانه اي و مرجع ، استفاده از منابع الكترونيك، 

 ارتقاي مهارتهاي حرفه اي كاركنان كتابخانه ها؛  8.-3

 انتشار كتب ، نشريات و بروشور هاي اطالع رساني؛  9.-3

ارائه خدمات كتابخانه اي و مشاوره اي به ديگر كتابخانه ها در چارچوب مقررات   10.-3

 دانشگاه؛

سودمندي خدمات ارائه شده به مديريت  _ارائه بازخوردهاي دقيق علمي، تحليل هزينه   11.-3

  ؛بهينه سازي روند ارائه خدمات دانشگاه جهت

  ؛ )چاپي، غيرچاپي و الكترونيكي(يد منابع نياز سنجي نيازسنجي متمركز و علمي در خر12.-3
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  وم ل 

ه   ی دا خا  تا ی و اداری  تار سازما   سا
از نظر سازماني و اداري به  لرستانبه موجب اين اساسنامه نظام خدمات كتابخانه اي دانشگاه  .4ماده 

 .اداره خواهد شدپژوهشي و فناوري دانشگاه  مستقيم معاون صورت يك واحد زير نظر

در چارچوب اختيارات  از طريق شوراي كتاب دانشكده هاها و مديران گروه ها  رؤساي دانشكد ه:  تبصره

 .مشاركت و بر فعاليت آنها نظارت دارندا و وظايف اين دو نهاد در تصميم گيري در امور كتابخانه ه

 .خواهد بود  زيرمطابق با نمودار  تانلرسساختار سازماني نظام خدمات كتابخانه اي دانشگاه  :5ماده 

 

رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه مسئول حسن اداره و تأمين خدمات مطلوب كتابخانه اي در  :6ماده 

وي . سرپرستان كتابخانه هاي اقماري در شمار معاونان وي هستند. خواهد بود كتابخانه هاي دانشگاه تمامي

  .ه كتابخانه هاي اقماري به ايشان تفويض كندمي تواند اختيارات خود را درعرصه ادار
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 شورای عالی کتابخانه ها 

مدير کتابخانه های 
رئيس کتابخانه (دانشگاه 

)مرکزی

 شورای سرپرستان کتابخانه ها

 سرپرست کتابخانه دانشکده

 رياست دانشگاه

شی و فناوریمعاونت پژوه معاونت پشتيبانی و توسعه  
 نيروی انسانی

 شورای کتاب دانشکده



 10

  

  

    ھارمل 

ه  ی دا خا  تا  ارکان 
 :اركان كتابخانه هاي دانشگاه عبارتند از .7ماده

 شوراي عالي كتابخانه هاي دانشگاه. الف

 )مركز اسنادو  مركزيرئيس كتابخانه (مدير كتابخانه هاي دانشگاه  . ب

 سرپرستان كتابخانه هاي اقماري. ج

  شوراي سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه. د

 شوراي كتاب دانشكده.ه
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ه   ی دا خا  تا ی   ورای عا
ي  اشوراي عالي كتابخانه هاي دانشگاه، عالي ترين مرجع تصميم گيري در امور كالن كتابخانه ه .8ماده

معتبر و الزم ) يك اعضا ي حاضر ه نصف به عالو(شورا با راي اكثريت اين تصميمات .دانشگاه است 

شوراي  دبيرجلسات شورا بنا بر دعوت كتبي . هر سه ماه يكبار تشكيل خواهد شد االجرا ، و به طور عاد ي

 .عالي كتابخانه هايدانشگاه تشكيل مي شود

 :زير است شوراي عالي كتابخانه هاي دانشگاه مركب از اعضاء :  9ماده 

 ؛)رئيس شورا(و فناوري دانشگاه  پژوهشيمعاون .  9-1

 دانشگاه؛ پشتيباني و توسعهمعاون .  9-2

  ؛ )دبير شورا -رئيس كتابخانه كتابخانه مركزي (مدير كتابخانه هاي دانشگاه .  9-3

 به پيشنهاد رئيس كتابخانه مركزي و حكم معاون( سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه  9-4

و حداقل يك نفر از اين افراد از رشته سال انتخاب مي شوند 2پژوهشي و فناوري دانشگاه براي 

 ؛) هاي علوم انساني انتخاب خواهند شد

  ؛دانشكده هانفر از سرپرستان كتابخانه هاي  سه.  9-5

  ؛مدير فناوري دانشگاه. 9-6

الي كتابخانه ها ، معاون پژوهشي از زمان تصويب اين اساسنامه تا تعيين و تشكيل شوراي ع: تبصره

 .و فناوري دانشگاه جانشين شورا بوده و مصوبات اين معاونت الزم االجرا مي باشند

  



 12

 :وظايف و اختيارات شوراي عالي كتابخانه هاي دانشگاه بشرح زير است  . 10ماده  

س كتابخانه به پيشنهاد رئي(بررسي و تصويب سياست هاي كالن كتابخانه هاي دانشگاه .  1- 10

 ؛)مركزي

 تصويب برنامه هاي ساالنه كتابخانه هاي دانشگاه؛.  2-  10

 تصويب برنامه هاي ارتباط با مراكز و سازمانهاي رسمي داخلي و خارجي؛.  3-  10

بررسي و تصويب ايجاد يا انحالل بخش ها يا واحد هاي جديد در كتابخانه هاي .  4-  10

 دانشگاه؛

  .بخانه هاي دانشگاهتصويب بودجه كتا.  5-  10

  .بررسي و تصويب ساختار سازماني كتابخانه هاي دانشگاه.  6-  10

بررسي و تصويب آئين نامه هاي استفاده از خدمات كتابخانه اي ، شلف خواني ،  7- 10

  .حفاظت، وجين ، بازديد و امثالهم

  

 تكه رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه اس كتابخانه هاي دانشگاه مدير. 11ماده 

باالترين مقام اجرايي و نماينده قانوني و رسمي در امور كتابخانه هاي دانشگاه در  مركزي رئيس كتابخانه 

و فناوري دانشگاه از ميان اعضاي هيات علمي انتخاب و با حكم  پژوهشيمجامع است و او را معاون  كليه

  .دانشگاه براي مدت سه سال به اين سمت منصوب خواهد كرد رياست

به منظور حصول اطمينان از آشنائي رئيس كتابخانه مركزي با امكانات و خدمات دانشگاه :  تبصره

لرستان، رئيس پيشنهادي كتابخانه مركزي بايستي در زمان معرفي سه سال سابقه فعاليت پژوهشي و 
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با ين وصف بورسيه تحصيلي يا ماموريت هاي .آموزشي مداوم در دانشگاه لرستان داشته باشد

تامين كننده اين شرط و پژوهشي كه مستلزم عدم حضور تمام وقت در دانشگاه هستند  آموزشي

  .نمي باشند

  

 :شرح زير خواهد بوده ب مركزيوظايف رئيس كتابخانه .  12ماده 

 ؛ و ارائه به شوراي عالي كتابخانه ها تدوين سياست هاي كالن كتابخانه هاي دانشگاه.  12-1

 ،اداري و فني كتابخانه ها؛مديريت امور اجرائي .  12-2

برنامه ريزي و سياستگذاري در امور مجموعه سازي، سازماندهي اطالعات، و خدمات .  12-3

 كتابخانه اي؛

 ي ، كنترل و نظارت بر تنظيم بودجه ،تخصيص و صرف هزينه ها؛قپيش بين.  12-4

 زات؛نظارت بر قراردادهاي ارزي و ريالي مربوط به خريد منابع و تجهي.  12-5

برقراري ارتباط و هماهنگي با واحدها ،كتابخانه هاي اقماري ،كتابخانه هاي تخصصي و .  12-6

 كتابخانه مركزي؛ بخش هاي

 تهيه و ارائه آمار و گزارش مربوط به فعاليتهاي انجام شده در كتا بخانه هاي دانشگاه؛.  12-7

ا، مسئولين بخشها، متصديان و نصب و عزل و جابجائي سرپرستان كتابخانه هپيشنهاد .  12-8

 كاركنان كتابخانه مركزي؛

  شوراي عالي كتابخانه ها تشكيل و مديريت جلسات و حضور مستمر در .  12-9
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شركت درشوراي سياست گذاري و كنسرسيوم تامين منابع علمي دانشگاه ها و ساير مجامع  12-10

 . مرتبط به عنوان نماينده دانشگاه

  .اجراي قوانين ،مقررات ،آئين نامه ها و دستورالعملها نظارت بر حسن.  12-11

برنامه ريزي، سياستگذاري كالن و نظارت در امور نسخ خطي و كتب نفيس كتابخانه هاي . 12-12

، امانت پذيري، سازماندهي، حفاظت، )خريد، اهداء، وقف، مبادله(شناسايي، تهيه  شامل(دانشگاه 

  ؛)ترميم، و خدمات رساني

ا توجه به سوابق تاريخي استان لرستان و وظيفه دانشگاه در فراهم آوري زمينه هاي ب:  1تبصره

پژوهشي در اسناد تاريخي استان الزم است بخش اسناد دانشگاه لرستان با پيشنهاد رئيس كتابخانه 

نحوه گردآوري، در اين صورت .مركزي و تائيد شوراي عالي كتابخانه ها تاسيس شود

يري،حفاظت و خدمات رساني نسخ خطي، كتب نفيس و اسناد كتابخانه هاي سازماندهي، امانت پذ

  .مشخص مي كندجداگانه   دانشگاه را شور ا در آيين نامه اي

رئيس كتابخانه هاي دانشگاه مي تواند بخشي از وظايف خود را كه مغايرتي با ضوابط و : 2تبصره

يا سرپرستان كتابخانه هاي اقماري دانشگاه نداشته باشد بر حسب مورد به معاون خود  قوانين

  .تفويض نمايد

  هاي اقماري سرپرستان كتابخانه. 13ماده 

و با  كتابخانه مركزي، با پيشنهاد رئيس  اعضا هيات علمي سرپرست هر يك از كتابخانه هاي اقماري از بين 

  .دانشگاه براي مدت دو سال منصوب مي شود معاون پژوهشيحكم 
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 :بشرح زير است هاوظايف سرپرست كتابخانه دانشكده  .14ماده  

 مديريت بر امور اجرائي،اداري، فني و حفاظتي كتابخانه؛. 14-1

 هماهنگي و تقسيم كار بين كاركنان كتابخانه؛. 14-2

 مديريت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات و پاسخگوئي به نياز مراجعين؛. 14-3

 واحد خدمت گيرنده و كتابخانه مركزي؛ بر قراري ارتباط و هماهنگي با. 14-4

نظارت بر انتخاب، سفارش و خريد منابع مورد نياز گروههاي آموزشي دانشكده . 14-5

  ؛)با هماهنگي كتابخانه مركزي و بر اساس آئين نامه خريد كتاب (مربوطه

طبق  با هماهنگي كتابخانه مركزي و( موزش و ترويج مهارتهاي اطالع يابي در دانشكدهآ. 14-6

 ؛)آئين نامه برگزاري دوره هاي مذكور

 عضويت و حضور مستمر در شوراها؛. 14-7

 ارائه آمار و گزارش فعاليتهاي انجام شده در كتابخانه خود؛. 14-8

  .هاي راهبردي و عملياتي شركت در برنامه ريزي. 14-9

  به كتابخانه مركزيدر خصوص منابع درخواستي  ارائه نظربررسي و . 14-10

سرپرستان كتابخانه هاي اقماري براي انجام بهتر وظايف محوله با روساي دانشكده ها و : 1رهتبص

  .پژوهشي و يا روساي واحد ها در ارتباط مستمر هستند معاونين

  .سرپرستان كتابخانه هاي دانشكده ها براي دوره هاي بعد بالمانع استمجدد انتخاب : 2تبصره
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 نه هاي دانشگاهشوراي سرپرستان كتابخا .15ماده

 مركزيكتابخانه رئيس ، معاون مركزيشوراي سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه مركب از رئيس كتابخانه  

كتابخانه هاي دانشگاه با رئيس سرپرستان كتابخانه هاي اقماري است كه رياست شوراي  سرپرستان و

  .خواهد بود مركزيكتابخانه 

از معاونين يا مسئولين دانشگاه حضور ايشان در جلسات با دعوت  در صورت نياز به حضور هركدام:  تبصره

  .رئيس كتابخانه مركزي انجام خواهد شد
 

شوراي سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات :  16ماده 

شگاه در كتابخانه مركزي اصل صورتجلسه شوراي كتابخانه هاي دان. آن بااكثريت آراء معتبر خواهد بود

 .نسخه از آن براي هر يك از اعضاي شورا ارسال مي گردد نگهدار ي و يك

شوراي سرپرستان . شوراي سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه ماهانه تشكيل جلسه مي دهد :17ماده 

شورا تشكيل است بطور فوق العاده و بنا بر پيشنهاد هر يك از اعضاي اين  كتابخانه هاي دانشگاه ممكن

  .برنامه مدون تاريخ تشكيل جلسات در ابتداي هر سال تحصيلي تهيه و ابالغ مي شود. شود

 

 :وظايف و اختيارات شوراي سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه بشرح زير است : 18ماده 

 خط مشي كلي كتابخانه هاي اقماري دانشگاه؛ تدوين. 18-1

 منابع اطالعاتي هر كتابخانه؛خريد  نياز سنجي متمركز و علمي. 18-2

  .؛بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكالت كتابخانه هاي اقماري و ارائه طريق. 18-3

  .ايجاد وحدت رويه در برنامه هاي اجرائي و خدماتي كتابخانه هاي دانشگاه. 18-4
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  شوراي كتاب دانشكده  .19ماده 

  .نه  دانشكده و روساي گروه مي باشداين شورا متشكل از رئيس دانشكده ،سرپرست كتابخا

ايجاد هماهنگي بيشتر بين  بخش هاي مختلف دانشكده  اعضاي شوراي كتاب دانشكده با رويكرد. 1 تبصره

و  ، بررسي و انعكاس راهكارهاي بهبود خدمات كتابخانه ايبا كتابخانه ، بررسي پيشنهادات خريد كتاب

  .شكيل جلسه مي دهندامثالهم به دعوت سرپرست كتابخانه مركزي ت

در امر  بررسي پيشنهادات  مرجعبا توجه به تخصصي بودن شوراي كتاب دانشكده ها ، اين شورا . 2 تبصره

سرپرست كتابخانه دانشكده موظف به انتقال اين .و الكترونيك دانشكده است تهيه و تامين منابع اطالعاتي

  .پيشنهادات جهت طي مراحي بعدي به كتابخانه مركزي است
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م ل   پ

ه  ی دا خا  تا ع  نا  اھم آوری 
اعم از كتاب، پيايند، انتشارات (ي و الكترونيكي پكتابخانه ها ي دانشگاه منابع چاپي، غير چا  :20ماده 

امه سازمانهاي بين المللي، اسناد كنفرانس ها، استانداردها و پروانه ثبت اختراعات، پايان ن دولتي،انتشارات

شنيداري، سي دي ها، پايگاهها ي اطالعاتي، جزوه، بروشور، منابع جغرافيايي -هاي تحصيلي، مواد ديداري

از طريق يكي از روشهاي خريد، اهداء، مبادله،  لرستاندانشگاهي دانشگاه  را متناسب با نياز جامعه) و غيره

 .وقف يا واسپاري گردآوري مي كنند

منابع كتابخانه اي به صورت متمركز و توسط بخش تهيه و تأمين منابع كار تهيه و تأمين  : 21ماده 

 .كتابخانه مركزي مستقر است صورت مي گيرد كتابخانه هاي دانشگاه كه در

انتخاب منابع مورد نياز جامعه  وظيفه شناسائي وسرپرست هركدام از كتابخانه هاي اقماري  : 22ماده 

 .بر عهده دارد آن كتابخانه دانشكده جهت را با نظر شوراي كتاب  استفاده كننده

جهت تهيه در ) به صورت رسمي(هر كتابخانه فهرست منابع مورد نياز كتابخانه را  سرپرست :23ماده 

 .قرار مي دهد مركزيرئيس كتابخانه اختيار 
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مه يا پس از دريافت ليست منابع درخواستي هر كتابخانه، مطابق آيين نا مركزيرئيس كتابخانه  :24ماده 

   .مبادرت به خريد آن منابع مي كند مركزي كتابخانه تهيه و تأمين منابع از طريق بخش

بر اساس سهميه ارزي و ريالي هر كتابخانه نسبت به خريد  كتابخانه مركزيتهيه و تأمين منابع  بخش:  تبصره

  .منابع درخواستي كتابخانه ها اقدام نمايد
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  م ل

ی د ه سازما ی دا خا  تا ی  ع اطالعا  نا
سازماندهي كليه منابع اطالعاتي چاپي، غير چاپي و الكترونيكي گردآوري شده از طريق بخش :  25ماده 

  .كتابخانه مركزي دانشگاه انجام مي شود تهيه و تأمين منابع

ن مي كنند و يا منابعي كه از طر الزم است كتابخانه هاي اقماري منابعي را كه راسا اقدام به خريد آ: 26ماده 

مي نمايند جهت انجام امور سازماندهي به بخش سازماندهي اطالعات كتابخانه مركزي  يق اهداء در يافت

  .دانشگاه ارسال دارند

 :وظايف بخش سازماندهي اطالعات كتابخانه مركزي بشرح زير است: 27ماده 

 تحويل و ثبت اثر؛. 27-1

 يه سازي؛فهرستنويسي يا نما. 27-2

 ؛...)نظير تهيه و افزودن باركد، برچسب و (آماده سازي . 27-3

  ).به كتابخانه مركزي يا كتايخانه هاي اقماري(توزيع اثر. 27-4
جزئيات مربوط به خط مشي بخش سازماندهي اطالعات، فرايند سازماندهي منابع :  تبصره

ر و مدت زمان الزم براي انجام آن، در هاي دانشگاه، نحوه انجام هر مرحله كا اطالعاتي كتابخانه
  .خواهد شداي مشخص  آيين نامه جداگانه
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  م ل 
خا ای تا دمات    ارا 

  
 عضويت و استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه

 :عبارتند از لرستانجامعه استفاده كننده از نظام خدمات كتابخانه اي دانشگاه : 28ماده 

 ؛لرستانشگاه اعضاي هيات علمي دان. الف

 ؛لرستاندانشجويان دانشگاه . ب

 ؛لرستانكاركنان اداري دانشگاه . ج

 .بر اساس طرح هاي همكاري فيمابين كتابخانه اي ساير افراد . د

استفاده از منابع و خدمات كتابخانه هاي دانشگاه تابع مقررات مندرج در آيين نامه استفاده از منابع : 29ماده 

 .ي دانشگاه استكتابخانه ها و خدمات

 ، استفاده از منابع و خدمات كتابخانه هاي) شرايط و مدت زمان آن(جزئيات مربوط به عضويت :  تبصره

كنندگان  شامل شرايط استفاده در محل، مقررات امانت، مقررات و ضوابط مربوط به استفاده(دانشگاه 

  .تدر آيين نامه جداگانه اي مشخص شده اس) لرستانخارج از دانشگاه 
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، لرستانبه منظور پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه  :خدمات كتابخانه هاي دانشگاه .30ماده 

 :كتابخانه هاي دانشگاه دو نوع خدمات ارائه مي دهند

 خدمات فني. الف

 خدمات عمومي. ب

مورد نياز استفاده منظور از خدمات فني، مجموعه فعاليت هاي است كه به منظور تهيه و تأمين منابع : 31ماده 

و همچنين سازماندهي منابع اطالعاتي بر اساس نظام هاي شناخته شده بين المللي به منظور  كنندگان دانشگاه

 .تمام اين خدمات در كتابخانه مركزي صورت مي گيرد. صورت مي گيرداطالعات  تسهيل در امر بازيابي

اين اساسنامه و خدمات مربوط  3ماده  7تا  4هاي  خدمات عمومي كتابخانه هاي دانشگاه شامل بند: 32ماده 

  .كتابخانه اي خواهد بود به امانت مواد
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  م ل 
ی  ع ما نا  ود و 

تأمين  لرستانو فناوري دانشگاه  پژوهشيبودجه كتابخانه هاي دانشگاه از محل اعتبارات معاونت : 33ماده 

تصاص افته شده به كتابخانه هاي دانشگاه جهت برنامه ريزي و و حداقل اعتيبار ارزي و ريالي اخ.مي گردد

استفاده بهينه در ابتداي هر يال از طريق معاونت پژوهشي و فناوري رسماَ به رئيس كتابخانه مركزي ابالغ مي 

 . گردد

 :ساير منابع مالي كتابخانه هاي دانشگاه عبارتند از : 34ماده 

همچون برگزاري دوره آموزشي ،  د موضوعات اساسنامهفعاليت هاي درآمدزا در حدو.  34-1

 ؛كارگاه و امثالهم

 دريافت جريمه ديركرد؛.  34-2

 درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات كتابخانه اي و مشاوره اي؛.  34-3

 داخلي و خارجي؛) رسمي(كمك هاي مراكز و نهادهاي شناخته شده .  34-4

 .دريافت هدايا و كمك هاي مردمي.  34-5

دانشگاه  اختصاصي كليه عوايد و درآمد هاي كتابخانه هاي دانشگاه به حساب درآمدهاي:   بصرهت

 .و جهت هزينه كرد به كتابخانه مركزي عودت داده مي شوند واريز
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ھاد  نا  پ ن اسا فاد ا ر   و  س   ه ،ر ی دا خا  یعاو  تا و  ژپو ناوری و  ه   و  ه دا کان  تانیات ر ا

ت نا  . پذ ا ن اسا ر   ره    ١٩ماده، و  ٣٤  ل،  ٨ ا و ...........................                              ورد  و 

ه    یات ه دا   .ار  تان ر

یان                          ن زما ر  ه                                                                                د س دا   ر

ی       ود ن  بدا ر  ه                                                                                       د ه دا و ی و    عاون ابیتشپ

ن  زاده   ر  ه                                                                                          د ناور ی دا ی و    عاون ژپو

دم پور            ت اهللا  ر  ی                                                                          د وز ی وعاون آ ی   یالت تک

ن                          ھدی شا ر  ی                                                                                    د و   عاون دا

  

  

  

  

  

  

  


