دستورالعمل نحوه عضویت و استفاده از خذمات طرح غذیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها)
طشح ؼذیش«عضَیت فشاگیش کتبثخبًِّب» :ساّكبسی است کِ پژٍّطگبُ علَم ٍ فٌبٍسی اطالعبت ایشاى (ایشاًذاک) ثشای
دستشسی هستقین ثِ هٌبثع کتبثخبًِّبی صیشپَضص ٍصاست علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی طشاحی ٍ اجشا ًوَدُ است.
الف :نحوه عضویت در طرح غذیر

. 1اعضبی ّیئت علوی(سسوی ٍ پیوبًی) ٍ داًطجَیبى تحصیالت تكویلی هیتَاًٌذ ثشای دسخَاست عضَیت ،ثب دسدست داضتي
کبست ضٌبسبیی هعتجش (کبست پشسٌلی ثشای اعضبی ّیئت علوی ٍ کبست داًطجَیی ثشای داًطجَیبى) ثِ ساثط طشح ؼذیش دس
کتبثخبًِ داًطگبُ ،هشاجعِ ٍ ًسجت ثِ تكویل فشم دسخَاست عضَیت اقذام ًوبیٌذ.
. 2پس اص ثجت هطخصبت هتقبضی دس سبهبًِ ؼذیش تَسط ساثط طشح ،پیبهكی اص سَی پژٍّطگبُ ثشای ٍی اسسبل هیطَد.
. 3هتقبضی ثبیذ ثب ٍسٍد ثِ سبهبًِ ،ضوي هطبلعِ ٍ پزیشش هقشسات اهبًت ٍ تسَیِ حسبة طشح ،اقذام ثِ تكویل اطالعبت فشم
عضَیت ٍ ثبسگزاسی عكس ًوبیذ.
. 4دس ایي هشحلِ فشم دسخَاست عضَیت تَسط ایشاًذاک ثشسسی ٍ دس صَست کبهل ثَدىً ،سجت ثِ صذٍسکبست عضَیت
اقذام ٍ هشاتت جْت هشاجعِ ثِ کتبثخبًِ ٍ تحَیل کبست عضَیت ،اص طشیق پیبهک ثِ هتقبضی اعالم هیطَد.
ب :مذارك الزم جهت عضویت

ّ - 1ضیٌِ عضَیت دس سبل  ،77هجلػ  426444سیبل است کِ  54دسصذ آى هعبدل  213444سیبل اص هتقبضی اخز ٍ هبثقی تَسط
داًطگبُ پشداخت هی گشدد .الصم ثِ رکش است ّش سبل حذٍد  24دسصذ ثِ ّضیٌِ عضَیت افضٍدُ هی گشدد.
ج :فراینذ امانت کتاب در طرح غذیر

ّش فشد دس صهبى عضَیت  4کبست اص ایشاًذاک دسیبفت هی ًوبیذ :یک کبست عضَیت ٍ  3کبست اهبًت
اعضبی طشح ثب استفبدُ اص کبست ًخست هی تَاًٌذ ثِ کتبثخبًِ ّبی صیشپَضص هشاجعِ ٍ اص خذهبت آًْب دس هحل استفبدُ کٌٌذ
ٍ ثب سپشدى ّش کبست اهبًت یک کتبة اهبًت دادًی سا ثِ اهبًت گیشًذ.
 کتبثخبًِ ّبی عضَ طشح کِ ثِ ًبم کتبثخبًِ ّبی هقصذ ضٌبختِ هیطًَذ ،هلضم ثِ اسائِ خذهبت یكسبى ثب اعضبی اصلی
خَد ثِ اعضبی طشح ؼذیش هیجبضٌذً .بم ایي کتبثخبًِ ّب دس سبیت ؼذیش ثِ آدسس  ghadir.irandoc.ac.irتحت
عٌَاى کتبثخبًِ ّبی هقصذ رکش ضذُ است.
د :مذت اعتبار عضویت در طرح غذیر

 -1ثشای داًطجَیبى تحصیالت تكویلی تب صهبى فبسغ التحصیلی ٍ یب صهبى اًصشاف اص تحصیل ٍ اًتقبل ثِ داًطگبُ دیگش

 -2ثشای اعضبی ّیئت علوی سسوی ٍ پیوبًی ،صهبى قطع ّشگًَِ ساثطِ استخذاهی ثب داًطگبُ
و :دستورالعمل استفاده از خذمات طرح غذیر

ّش هتقبضی ثب عضَیت دس ایي طشح ،سعبیت هَاسد ریل سا هتعْذ هیطَد :
- 1سعبیت کلیِ هقشسات طشح ؼذیش کِ دس ٌّگبم عضَیت یب پس اص آى ،ثِ آگبّی ٍی هیشسذ.
- 1سعبیت کلیِ هقشسات ٍ ضئَى اداسی کتبثخبًِ ّبی هقصذ ٍ سبصهبًْبی هتجَع
- 2سعبیت اهبًتذاسی دس ٌّگبم اهبًت کتبة ٍ ججشاى کلیِ خسبستْبی احتوبلی ٍاسدُ ثِ هٌبثع کتبثخبًِ هقصذ
- 3حفظ کبست عضَیت ٍ کبستْبی اهبًت ٍ پزیشش هسئَلیت ٍ عَاقت ّشگًَِ سَء استفبدُ احتوبلی اص آًْب دسصَست
ٍاگزاسی ثِ ؼیش
- 4صذٍس کبست عضَیت تٌْب یكجبس ثشای ّش فشد صَست هیگیشد ٍ دس صَست گن ضذى ثِ ّیچ ٍجِ الوثٌی صبدسًویطَد.
- 5دس صَست هفقَد ضذى کبستْبی دسیبفتی ،دس اسشع ٍقت ثِ ساثط طشح هشاجعِ ٍ اعالم گن ضذى کبست ًوبیذ.
ز :نحوه تسویه حساب در طرح غذیر

تسَیِ حسبة ثِ هٌضلِ پبیبى عضَیت دس طشح ؼذیش هیجبضذ .کلیِ داًطجَیبى دس صهبى فبسغ التحصیلی ٍ یب صهبى اًصشاف اص
تحصیل ٍ اًتقبل ثِ داًطگبُ دیگش ٍ ّوچٌیي اعضبی ّیئت علوی ،صهبى قطع ّشگًَِ ساثطِ استخذاهی ثب داًطگبُ ،هیجبیست ثب
کتبثخبًِ ٍ طشح ؼذیشتسَیِ حسبة ًوبیٌذ .ثشای اًجبم ایي فشایٌذ الصم است عضَّیچ کتبثی هفقَد ًكشدُ یب دس اهبًت ًذاضتِ
ثبضذ .دس ایي صَست هیتَاًذ ضوي هشاجعِ ثِ ساثط طشح ؼذیش دسکتبثخبًِ ٍ ضوي تحَیل کبست عضَیت ٍ کبستْبی اهبًت،
تقبضبی تسَیِ حسبة ًوبیذ.
 دس صَست هفقَد ضذى کبست عضَیت ،هسئَلیت تبخیش دس تسَیِ حسبة ثِ عْذُ خَد ضخص خَاّذ ثَد.

ساثط طشح :سشکبس خبًن حسٌخبًی فشد

