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 مقدمه 
هاي دانشگاهي، فراهم كردن امكان دسترسي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان  موريت اصلي كتابخانهأم •

 .و پژوهشگران به اطالعات علمي و فني سازمان يافته براي توسعه دانش استتحصيالت تكميلي، 
منابع اطالعاتي كه در  ةاز جمله رشد روزافزون دانش بشري و تعداد فزايندبه داليل گوناگون  ،اما

توان انتظار داشت كه نياز افراد  ها نمي محدوديت مالي، از كتابخانه ةشود بعالو دنيا منتشر مي
اين واقعيت سبب شده است كه . زيرپوشش خود را تنها با استفاده از منابع خودشان پاسخ گويند

هايي پديد آيند  ها معمول شود و برنامه در كتابخانه "مالكيت"به جاي  "دسترسي"استفاده از اصطالح 
هدف اصلي اين . بتوانند از منابع يكديگر براي پاسخ به نياز مراجعان خود استفاده كنند ها كه كتابخانه

اي، خدمات  توانند مواد كتابخانه هاست كه اين منابع مي ها افزايش دسترسي به منابع كتابخانه برنامه
ي به منابع دسترس. ها باشند اي، نيروي انساني، تجهيزات، فضا، و ساير تسهيالت كتابخانه كتابخانه

ها يا به صورت  كنندگان به كتابخانه تواند به صورت مستقيم و از طريق مراجعه خود استفاده مي
 .ها با يكديگر باشد غيرمستقيم و از طريق ارتباط كتابخانه

، راهكاري است كه براي امكان بخشيدن به دسترسي "ها عضويت فراگير كتابخانه :طرح غدير"  
هاي  وري به منابع كتابخانهاها، و مراكز آموزش عالي، پژوهشي، و فن ها، پژوهشگاه اهمستقيم كاربران دانشگ

هاي تخصصي به افراد  طرح تعميم خدمات كتابخانه"حاصل از  ةدانشگاهي و تخصصي و برپايه تجرب
 .آيد ميطراحي شده است و به عنوان يك طرح دائمي به اجرا در  "غير عضو

 ها هدف •
o هاي زيرپوشش وزارت  امكان دسترسي مستقيم و حضوري به منابع كتابخانهايجاد  :هدف اصلي

علوم، تحقيقات، و فناوري براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي از طريق يك 
 .نظام رسمي و هماهنگ

o هاي جانبي هدف: 
 .كنندگان گويي به نياز استفاده ها در پاسخ افزايش توان كتابخانه -
 .هاي وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري استفاده از منابع موجود در كتابخانهافزايش سطح  -
 .ها از يكديگر غلبه بر جدايي كتابخانه -

 كليات •
هاي زيرپوشش طرح از محلي كه به  برپايه اين طرح، متقاضيان استفاده از منابع موجود در كتابخانه

و تعدادي كارت امانت دريافت طرح در يك كارت عضويت  ،براي آنها تعيين شده است مبدأعنوان 
تمامي توانند به  اعضاي طرح با استفاده از كارت نخست مي. آيند ميكنند و به عضويت طرح در مي

خدمات تمامي مراجعه و از  شوند،  شناخته مي هاي مقصد كتابخانهطرح كه به نام  هاي زيرپوشش كتابخانه
امانت دادني را كه كتاب جلد سپردن هر كارت امانت يك با و در صورت نياز،  آنها در محل استفاده كنند

 .به امانت گيرندباشد 
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 تعاريف 
 .ها عضويت فراگير كتابخانه :طرح غدير •
، 13185-1371صندوق پستي : پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران به نشاني تهران :پژوهشگاه •

: طرح غدير"كه برپايه دستورعمل دور دوم ) 021( 66494974و تلفن ) 021( 66462254دورنگار 
كه به تاييد وزير گرامي علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و از سوي معاون  "ها عضويت فراگير كتابخانه

 12/11/1394در تاريخ  240854/11مي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي نامه شماره گرا
 .كننده اين طرح برگزيده شده است ابالغ گرديده، به عنوان مركز هماهنگ

 .تدوين شده است پژوهشگاهكه از سوي  طرح غديرنامه  آيين :نامه آيين •

با مراجعه به آن،  طرح غديريك واحد سازماني مشخص كه افراد متقاضي استفاده از تسهيالت  :مبدأ •
 .آمده است) 3(سياهه اين واحدها در پيوست . دارند مدارك الزم را براي چنين امري دريافت مي

 .كنداستفاده  طرح غديرنامه از تسهيالت  تواند برپايه آيين فردي كه با دريافت مدارك الزم مي :عضو •

توانند از خدماتش  ، بدون عضويت مستقيم در آن، ميطرح غديراي كه اعضاي  كتابخانه :كتابخانه مقصد •
 .آمده است) 4(ها در پيوست  سياهه اين كتابخانه. استفاده كنند

هاي  كتابخانهتوانند به  كنند و با استفاده از آن مي دريافت مي مبدأ، از اعضاكارتي كه  :كارت عضويت •

شود،  نامه از تمامي خدمات آنها كه به طور معمول در محل كتابخانه ارائه مي آيين ةمراجعه و برپاي مقصد
 .استفاده كنند

 :بر حسب مدت اعتبار آنها دو نوع هستند هاي عضويت كارت

ها تا زماني كه دارندة آنها ملزم به تصفيه حساب  اين كارت: با مدت اعتبار نامحدود كارت عضويت
زمان تصفيه "عبارت  ":اعتبار كارت تا"هايي در مقابل  روي چنين كارت. د داراي اعتبار هستندنشده باش

 .شود درج مي "حساب
شود  رفته ميگها مدت اعتبار محدودي در نظر  براي اين كارت: با مدت اعتبار محدود كارت عضويت

 .شود كه تاريخ اعتبار آنها روي كارت درج مي
توانند از  كنند و با استفاده از آن مي به تعداد معين، دريافت مي اعضاكارتي كه  :كارت امانت •

 .به امانت گيرند) كه امانت دادني باشد(براي مدت محدودي، كتاب  هاي مقصد كتابخانه

 .است هاي عضويت كارت، تابع هاي امانت كارتمدت اعتبار 

و  كارت امانتو  ويتكارت عضفردي كه عليرغم داشتن شرايط دريافت  :فرد خارج از پوشش •

 .كند ، كارتي دريافت نداشته و از اين تسهيالت استفاده نميطرح غديراستفاده از تسهيالت 

 .را دارد طرح غديرفردي كه تقاضاي عضويت در  :متقاضي •
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  پذيرش عضو) 1فرايند 
 .كند مراجعه و تقاضاي استفاده از تسهيالت طرح غدير را مي مبدأبه  متقاضي،) 1
 
  :كند و در صورتي كه شرايط زير را داشته باشد وضعيت متقاضي را بررسي مي، مبدأ) 2
عضو هيئت علمي رسمي يا پيماني يا دانشجوي تحصيالت تكميلي وزارت علوم، تحقيقات و ) 2-1

 .باشد فناوري
 پوشش طرح/ نشاني سامانه غديركه در  مبدأها، افراد زيرپوشش و واحدهاي  سسهؤم ةبرپايه سياه) 2-2

 .توانند به عضويت طرح درآيند جزء افرادي باشد كه ميدر دسترس است، 
 .باشد -در زمان مراجعه -داراي كارت شناسايي يا معرفينامه معتبر مبني بر دارا بودن شرايط) 2-3
 ةرت امانت دريافت نكرده باشد يا در صورت دريافت، برپايكارت عضويت و كا از اين پيش) 2-4

 .سپري شده باشد مدت يك سال تمامتصفيه حساب كرده باشد و از زمان تصفيه حساب، ) 10(فرايند 
، برگ تصفيه حساب دريافت نداشته )9(فرايند  ةبه عنوان فرد خارج از پوشش و برپاي از اين پيش) 2-5

 ).ني كه در مقطع باالتري به تحصيل مشغول شوندبه جز براي دانشجويا(باشد 
 
و اصل كارت شناسايي  .كند اعالم مي مبدأدر صورت پذيرفتن شرايط عضويت، مراتب را به متقاضي، ) 3

 .دهد تحويل مي مبدأرا به ) 3-2گفته شده در بند (معتبر و تصوير آن يا اصل معرفينامه معتبر 
 
 ، مبدأ) 4
 از لحاظ تطبيق با اصل آن، را  معرفينامه معتبريا تصوير كارت شناسايي معتبر  تصوير •

  ،چهره متقاضيز لحاظ تطبيق با را اكارت شناسايي عكس  •
 هاي مربوط به خود را،  قسمتكند و در صورت تاييد همة موارد؛  بررسي مي

را تكميل ) 3()عضويتدرخواست ( 1شماره فرم  ،ورود اطالعات/ عضويت/ / )2(در سامانه غدير •
 .كند مي

 
  .دهد در اختيار متقاضي قرار مياز طريق پيامك و رايانامه رايانامه و گذرواژه را پژوهشگاه، ) 5
 
 .اند قرار گرفته مبدأشرايط عضويت به صورت جداگانه در اختيار ) 1
 .است http://ghadir.irandoc.ac.irنشاني سامانه غدير ) 2
 .اند آمده) 1(روند بعالوه راهنماي تكميل آنها در پيوست  كه در فرايندها به كار ميهايي  تمامي فرم) 3
بار برپايه  هر سه ماه يكاست كه ) سي هزار تومان به ازاي هر عضو(ريال  300000مبلغ  1395براي سال  هزينه صدور مستندات) 4

. به حساب پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران واريز شودبايد مبدأ، اعالم كتبي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران به 
 .اين هزينه در هيچ صورتي قابل استرداد نخواهد بود
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هاي مربوط به خود  قسمت شود و وارد مي در سامانه غدير اعالم شده،با رايانامه و گذرواژه  متقاضي،) 6
 .كند مي بارگذاريرا ، 3*4كند و يك قطعه عكس  تكميل مي 1در فرم شماره را 

 
 ،اطالعات تكميل شدهپس از دريافت پژوهشگاه، ) 7
 .كند اي صادر مي هاي عضويت و امانت متقاضي را به صورت رايانه كارت •
 .كند ارسال مي مبدأبه ) 1(هاي صادره را به همراه دفترچه آمار كارت •
 .كند غدير ارسال ميصفحه متقاضي در سامانه اي به  صورت رايانهراهنماي طرح غدير را به  •
 .كند ه عضويت را هر سه ماه يك بار به مبدأ ارسال ميهزين برگ •

 
 

 ، مبدأ) 8
  .كند را در سامانه غدير تاييد ميمتقاضي هاي عضويت و امانت  واگذاري كارت •
و اين نسخه فرم را به همراه معرفينامه يا تصوير  كند از متقاضي رسيد دريافت مي 1شماره فرم  در •

به ترتيب نام خانوادگي و نام متقاضيان بايگاني  -در صورتي كه ارائه شود -كارت شناسايي متقاضي
 .كند مي

  .دهد اختيار متقاضي قرار ميدر و دفترچه آمار را  ،هاي عضويت و امانت كارت  •
كند و اصل فيش واريز وجه را به  شگاه پرداخت ميهزينه عضويت را هر سه ماه يك بار به پژوه •

 .كند پژوهشگاه ارسال مي
 

  .آيد طرح غدير به حساب مي عضواز اين پس  متقاضي،) 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .آمده است) 1(دفترچه آمار متشكل از تعدادي برگ آمار است كه شكل و راهنماي تكميل آن در پيوست ) 1
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  گم شدن كارت عضويت يا امانت ) 2فرايند 
سامانه صفحه شخصي خود در هاي خود را گم كند، بايد به  در صورتي كه هر يك از كارت ،عضو) 1

در سامانه هاي مربوط به خود را،  عضو قسمت .اعالم كند پژوهشگاهمراجعه و مراتب را به  )1(غدير
اعالم گم ( 2شماره فرم گم شده، ) هاي( ورود اطالعات كارت)/ ها(اعالم گم شدن كارت/  /غدير

 .زند و كليد ذخيره را مي كند تكميل مي) 2()ها شدن كارت
 
 ،2پس از دريافت فرم شماره پژوهشگاه، ) 2
قرار هاي مقصد  كتابخانه دسترساي تهيه و در  هاي بدون اعتبار را به صورت رايانه سياهه كارت •

 .)3(دهد مي
 
 .كنند هاي بدون اعتبار خودداري مي از ارائه خدمات براساس كارت، هاي مقصد كتابخانه) 3
 
هاي اعالم  مشاهده فرم/ مشاهده/ ها اعالم گم شدن كارت/ /را در سامانه غدير 2فرم شماره ، مبدأ) 4

 .كند مشاهده مي ،ها گم شده كارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .است http://ghadir.irandoc.ac.irنشاني سامانه غدير ) 1
 .هاي امانت مربوط به آن نيز غيرقابل استفاده و بدون اعتبار خواهند شد در صورت گم شدن كارت عضويت، كارت) 2
شود، بر  مقصد اعالم ميهاي  هاي گم شده به ويژه تا زماني كه عدم اعتبار آنها به كتابخانه مسئوليت هرگونه سوء استفاده از كارت) 3

 .عهده صاحبان آنها خواهد بود
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  هاي مقصد  استفاده اعضا از خدمات كتابخانه) 3فرايند 
خود، تقاضاي استفاده از خدمات كتابخانه ) 1(به كتابخانه مقصد مراجعه و با ارائه كارت عضويت ،عضو) 1

 .كند را مي
 
 :و در صورتي كهكارت عضويت عضو را بررسي كرده ، كتابخانه مقصد) 2
 اصل باشد، •

 از لحاظ زمان، معتبر باشد، •

 اش تطبيق داشته باشد، كننده عكس روي آن با مشخصات ظاهري ارائه •

/  /در سامانه غديررابط يا كتابدار، براي بررسي اين مورد  هاي بدون اعتبار نباشد، در سياهه كارت •
امانت عضويت يا ، شماره كارت امانتوجوي شماره كارت عضويت يا  جست/ بدون اعتبار/ ها كارت
  .كند را وارد ميعضو 
كند، به عضو طرح  خدمات خود را كه در محل كتابخانه به اعضاي معمولي خود ارائه مي تمامي

نمايد و در مقابل، دو نسخه برگ آمار تكميل شده را از عضو دريافت و به صورت  غدير نيز ارائه مي
 :كند زير توزيع مي

 ،)2(پژوهشگاه): در پايان هر ماه(نسخه اول  •
 )به ترتيب تاريخ 1بايگاني در زونكن (كتابخانه مقصد : نسخه دوم •
 
شود، استفاده و  از تمامي خدمات كتابخانه مقصد كه براي اعضاي آن در محل كتابخانه ارائه مي، عضو) 3

، تقاضاي امانت يك جلد در صورت نياز، با ارائه هر كارت امانت خود و دو نسخه برگ آمار تكميل شده
 .كند كتاب را كه طبق مقررات كتابخانه امانت دادني باشد، مي

 
كند و در صورتي  كارت امانت عضو و دو نسخه برگ آمار تكميل شده را دريافت مي، كتابخانه مقصد) 4

 :كه كارت امانت
 اصل باشد، •

 ،نشانه باشد 2حداكثر داراي  •
 ،از لحاظ زمان، معتبر باشد •
 ،مندرج در آن با مشخصات كارت عضويت عضو همخوان باشدمشخصات  •
 
 
 .هماهنگ شده است پيشها از  ورود اعضا به كتابخانه) 1
 .تمامي مكاتبات مربوط به طرح غدير بايد از طريق پست سفارشي يا به وسيله پيك انجام پذيرند) 2
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/  /براي بررسي اين مورد رابط يا كتابدار، در سامانه غدير هاي بدون اعتبار نباشد، در سياهه كارت •
جست و جوي شماره كارت عضويت يا امانت، شماره كارت عضويت يا / بدون اعتبار/ ها كارت
 . كند را وارد ميعضو امانت 

دهد و كارت امانت  و برگ آمار درست تكميل شده باشد، كتاب درخواستي را به عضو امانت مي
 :كند هاي آمار را به صورت زير توزيع مي و برگ )1(دارد نزد خود نگه ميدريافتي را 

 پژوهشگاه): در پايان هر ماه(نسخه اول  •

 )به ترتيب تاريخ 1بايگاني در زونكن (كتابخانه مقصد : نسخه دوم •
 

پس از دريافت نسخه اول برگ آمار، اطالعات آن را در رايانه وارد و آن را به ترتيب عنوان ، پژوهشگاه) 5
 .كند بايگاني مي 6فايل در  مبدأ

 
هفته، كتاب امانت گرفته شده را به همراه دو نسخه برگ آمار  3حداكثر پس از  )2(يا نماينده ويعضو ) 6

  .گرداند تكميل شده به كتابخانه باز مي
 
هاي آمار، كارت امانت عضو را به وي باز  پس از دريافت كتاب امانت داده شده و برگكتابخانه مقصد، ) 7

 :كند هاي آمار را به صورت زير توزيع مي گرداند و برگ مي
 پژوهشگاه): در پايان هر ماه(نسخه اول   •

 )به ترتيب تاريخ 1بايگاني در زونكن (كتابخانه مقصد : نسخه دوم •
 

نسخه اول برگ آمار، اطالعات آن را در رايانه وارد و آن را به ترتيب عنوان پس از دريافت ، پژوهشگاه) 8
 .كند بايگاني مي 6در فايل 

 
 
 
 
 
 
 
در صورتي كه كتابخانه مقصد بدون توجه به شرايط اين بند كتابي را به امانت دهد، پژوهشگاه مسئوليتي در قبال جبران ) 1

 .كتابخانه مقصد نخواهد داشتهاي احتمالي به  خسارت
به عبارت ديگر احراز هويت ارائه دهنده كتاب امانتي از طرف . شود ارائه دهنده كتاب امانتي، عضو يا نماينده وي شناخته مي) 2

 .كتابخانه مقصد الزم نيست
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  بازگرداندن كتاب امانتي در مهلت مجاز ديركرد ) 4فرايند 
 

روز ديركرد را به عنوان مهلت  14در مجموع امكان هر كارت امانت در طول مدت استفاده از آن، 
از  پيشدر صورتي كه عضوي، كتاب امانتي را پس از پايان مدت امانت و . كند مجاز ديركرد فراهم مي

ارت امانت بر كروز است، به كتابخانه بازگرداند، كتابخانه مقصد  14مهلت مجاز ديركرد كه حداكثر 
گذاري  وسيله دستگاه پانچ به صورت زير نشانهمربوطه در محلي كه به همين منظور تعيين شده است، به 

 :كند مي
 ،روز ديركرد، يك سوراخ 7به ازاي يك تا  •
 ،روز ديركرد، دو سوراخ 14تا  8و به ازاي  •

به وي باز  كند و كارت امانت را و مطابق مقررات خود از عضو جريمه ديركرد دريافت مي
 .گرداند مي

 
دارندة آن روز ديركرد پيشين  7دهندة حداكثر  وجود هر نشانه روي كارت امانت، نشانبه اين ترتيب 

. شود است كه اين مدت از مجموع مدت ديركرد مجاز وي براي آن كارت بخصوص، كسر مي
روز  7ازاي آن كارت حداكثر بنابراين اگر روي كارت امانتي از پيش يك نشانه وجود داشته باشد، به 

. پذير است و اگر دو نشانه وجود داشته باشد هيچگونه ديركردي مجاز نيست يگر امكانديركرد د
البته وجود نشانه بر كارت امانت ممكن است ناشي از وارد شدن خسارت به كتاب امانتي يا گم 

فاوتي نداشته و در هر صورت باشد كه حكم آنها ت) 6(و ) 5(شدن كتاب امانتي، موضوع فرايندهاي 
 )1(. كاهند از ميزان مجاز ديركرد مي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .نشانه شده باشد، بدون اعتبار خواهد بود 3كارت امانتي كه به هر دليل داراي ) 1
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  وارد شدن خسارت به كتاب امانتي ) 5فرايند 
بازگرداندن آن، موضوع را حداكثر در صورتي كه به كتاب امانتي خسارتي وارد كند بايد ضمن  ،عضو) 1

 .تا پايان مهلت مجاز ديركرد، شخصاً يا توسط نمايندة خود به آگاهي كتابخانه مقصد برساند
 
 :كتابخانه مقصد) 2
 .كند كتاب امانتي را دريافت مي •
خسارت وارده به كتاب امانتي و در صورت ديركرد، جريمه ديركرد را براساس مقررات خود محاسبه  •

 .كند عضو دريافت ميو از 
به دليل وارد آمدن خسارت به كتاب امانتي، بر كارت امانت عضو به وسيله دستگاه پانچ يك نشانه  •

 .كند ايجاد مي
در صورت وجود تأخير، بر كارت امانت عضو به وسيله دستگاه پانچ، به تعداد تعيين شده در فرايند 

 .كند نشانه ايجاد مي) 4(
 .گرداند ي باز ميكارت امانت عضو را به و •
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  گم شدن كتاب امانتي ) 6فرايند 
در صورتي كه كتاب امانتي را گم كند بايد موضوع را حداكثر تا پايان مهلت مجاز ديركرد،  ،عضو) 1

 .شخصاً به آگاهي كتابخانه مقصد برساند
 
 :كتابخانه مقصد) 2
 .كند احراز ميهويت عضو را با مشاهدة كارت عضويت وي  •
خسارت وارده بر اثر گم شدن كتاب امانتي و در صورت ديركرد، جريمه ديركرد را براساس مقررات  •

 .كند خود محاسبه و از عضو دريافت مي
در . كند نشانه ايجاد مي 3به دليل گم كردن كتاب امانتي، بر كارت امانت عضو، به وسيله دستگاه پانچ  •

 .)1(دهد نشانه افزايش مي 3داراي نشانه باشد، تعداد آنها را به صورتي كه كارت امانت از پيش 
 .گرداند كارت امانت عضو را به وي باز مي •
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نشانه شده باشد، بدون اعتبار خواهد بود 3كارت امانتي كه به هر دليل داراي ) 1
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  بازنگرداندن كتاب امانتي) 7فرايند  
 كتابخانه مقصد،  كتاب امانتي را حداكثر تا پايان مهلت مجاز ديركرد بازنگرداند،در صورتي كه عضوي ) 1

اگر كارت امانت از پيش داراي . كند نشانه ايجاد مي 3بر كارت امانت عضو به وسيله دستگاه پانچ،  •
 .دهد نشانه افزايش مي 3نشانه باشد، تعداد آنها را به 

انتي و جريمه ديركرد را براساس مقررات خود محاسبه خسارت وارده بر اثر بازنگرداندن كتاب ام •
 .كند مي

تكميل و ورود اطالعات / اعالم خسارت/ / در سامانه غديررا ) اعالم خسارت( 3فرم شماره  •
 :كند هاي آن را به صورت زير توزيع مي نسخه
o پژوهشگاه): به همراه كارت امانت(هاي اول، دوم، و سوم  نسخه 

 
، در صورتي كه كارت امانت جزء 3فرم شماره از پس از دريافت كارت امانت و سه نسخه پژوهشگاه، ) 2

 ،)1(اند آن بي اعتبار اعالم شدههايي نباشد كه پيش از  كارت
 كند، كارت امانت را به ترتيب شماره بايگاني مي •

 كند، خسارت و جريمه ديركرد تعيين شده را به حساب كتابخانه مقصد واريز مي •

هاي آن را به صورت زير  نسخه تكميل، واز سامانه غدير  3قسمت مربوط به خود را در فرم شماره  •
 :كند توزيع مي
o به ترتيب شماره كارت عضويت اعضا 3بايگاني در فايل (پژوهشگاه : نسخه اول( 
o مبدأ: نسخه دوم 

o كتابخانه مقصد: نسخه سوم 

 
به ترتيب شماره كارت عضويت  4آن را در زونكن ، 3نسخه دوم فرم شماره پس از دريافت ، مبدأ) 3

 .كند اعضا بايگاني مي
 
 .دهد قرار مي 2در زونكن ، آن را 3پس از دريافت نسخه سوم فرم شماره كتابخانه مقصد، ) 4
 
 

 

 

 

 
اند،  شده اعتبار اعالم آن بيهايي كه پيش از  هاي مقصد با كارت پژوهشگاه در مقابل جبران خسارت وارده به كتابخانه) 1

 .مسئوليتي ندارد
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  جبران خسارت از طرف عضو) 8فرايند  
 امانتي را تا پايان مهلت مجاز ديركرد به كتابخانه مقصد بازنگرداند، از آن پس ) هاي(كه كتابعضوي ) 1

 .برساند پژوهشگاهرا به آگاهي ) ها(مراجعه و وضعيت كتاب صفحه شخصي خود در سامانه غديربايد به 
 .كند مشاهده تكميل مي/ جبران خسارت/ / هاي مربوط به خود را در سامانه غدير عضو قسمت

 
مربوط به همان  3براساس مندرجات فرم شماره  -مبلغي را كه عضو بايد پرداخت كند، پژوهشگاه) 2

به وي اعالم  )1(به صورت زير محاسبه و به همراه مشخصات حسابي كه بايد به آن واريز شود، -فرد
 :كند مي
باضافه جريمه  )2(امانتي را بازنگرداند، مبلغ پرداختني شامل هزينه عمليات) هاي( كتاب ،اگر عضو •

 .ديركرد باضافه خسارت مربوط به هر كتاب خواهد بود
باضافه جريمه ) 2(امانتي را بازگرداند، مبلغ پرداختني شامل هزينه عمليات) هاي(كتاب ،اگر عضو •

 .اهد بودديركرد خو
o  اگر عضو، چند كتاب را به امانت گرفته باشد و يك يا چندتاي آنها را بازگرداند و بقيه را

بازنگرداند، مبلغ پرداختني شامل هزينه عمليات باضافه جريمه ديركرد باضافه خسارت 
 .كه بازنگردانده است خواهد بود) هايي كتاب(مربوط به كتابي 

 
) هاي(فيش پرداخت آن را به همراه كتابمبلغ تعيين شده را به حساب تعيين شده واريز و ، عضو) 3

با طرح ) 4(كه قصد تصفيه حساب  دهد و در صورتي تحويل مي پژوهشگاهبه  -در صورت وجود -امانتي
 .كند اعالم ميبه پژوهشگاه  در صفحه شخصي خود در سامانه غديرغدير را داشته باشد، مراتب را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .شماره حساب پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران در صفحه شخصي عضو در سامانه غدير قابل مشاهده است) 1
 .هزار ريال است 300هزينه عمليات، مبلغ ) 2
 .شود مربوطه احراز مي 3مندرج در فرم شماره ) هاي(امانتي از طريق مقايسه با مشخصات كتاب) هاي(اصل بودن كتاب) 3
 .تشريح شده است) 10(نحوه تصفيه حساب اعضا با طرح غدير به صورت جداگانه در فرايند ) 4
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 ،4هاي اول و دوم فرم شماره  پس از دريافت نسخهپژوهشگاه، ) 5
 .كند در قسمت مربوط به خود در فرم ثبت ميها را  وصول پيوست •
باشند آنها را باطل و  امانت به علت تصفيه حساب عضو، درخواست نشده) هاي( اگر كارت •

 .كند سپس بايگاني مي
 :كند هاي فرم را به صورت زير توزيع مي نسخه •

o به ترتيب شماره كارت عضويت اعضا 4بايگاني در فايل (پژوهشگاه : نسخه اول( 
o  امانت عضو در صورتي كه درخواست شده باشند) هاي( به همراه كارت[نسخه دوم[ :

 مبدأ

 
 :در صورتي كه 4نسخه دوم فرم شماره پس از دريافت ، مبدأ) 6
امانتي همراه آن نباشد يعني عضو درخواست تصفيه حساب كرده باشد، مراحل تصفيه حساب  كارت •

 .رساند به انجام مي) 10(ق فرايند را مطاب
 

هاي  را به كتابخانه) 1(هايي را كه دريافت داشته و قيمت آنها كتابدر مقاطع معيني سياهه ، پژوهشگاه) 7
 .)2(فروشد هاي متقاضي مي مقصد اعالم و آنها را به كتابخانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قيمت هر كتاب حداقل برابر با خسارتي است كه بابت آن پرداخت شده است) 1
 .تر به آن تعلق داشته است اي است كه كتاب پيش اولويت در خريد هر كتاب با كتابخانه) 2
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  تصفيه حساب افراد خارج از پوشش ) 9فرايند 
 .كند مراجعه و تقاضاي تصفيه حساب با طرح غدير مي مبدأبه فرد خارج از پوشش، ) 1
 

 ، مبدأ) 2
، شناسه ورود اطالعات/ تصفيه حساب افراد خارج از پوشش/ / سامانه غديربا مراجعه به  •

كه  از اينبا مشاهده پيام و زند  وجو را مي و كليد جستكند  ملي يا شماره گذرنامه را وارد مي
  .كند متقاضي زيرپوشش نيست اطمينان حاصل مي

تصفيه حساب افراد خارج از ( 5براي فرد خارج از پوشش برگ تصفيه حساب در فرم شماره  •
 :كند هاي آن را به صورت زير توزيع مي صادر و نسخه) پوشش
o فرد خارج از پوشش: نسخه اول 

o به ترتيب نام خانوادگي و نام افراد خارج از  6بايگاني در زونكن ( مبدأ: ه دومنسخ
 )پوشش

 
 .دهد نسخه اول دريافتي را به مراجع ذيربط تحويل مي، فرد خارج از پوشش) 3
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  1(تصفيه حساب اعضا ) 10فرايند( 
هاي عضويت و امانت خود را  مراجعه و ضمن تقاضاي تصفيه حساب، وضعيت كارت مبدأبه عضو، ) 1

 .رساند به آگاهي آن مي
 

 :كند هاي عضويت و امانت به صورت زير عمل مي براساس وضعيت كارت، مبدأ) 2
تحويل  مبدأهاي عضويت و امانت خود را در اختيار داشته باشد، آنها را به  اگر عضو، كارت •

پس از اطمينان از اصل بودن آنها، براي عضو، برگ تصفيه حساب با طرح غدير  مبدأدهد و  مي
) تصفيه حساب اعضا( 6فرم شماره ورود اطالعات، / تصفيه حساب اعضا/ / سامانه غديردر 

 .كند صادر مي
 پژوهشگاههاي عضويت و امانت خود را گم كرده و مراتب را به  اگر عضو، هر يك از كارت •

 :شود باشد، به صورت زير عمل مي اعالم كرده
از تقاضاي تصفيه حساب مراتب را به  پيشخود را گم كرده و حداقل سه ماه ) هاي( اگر كارت) الف

 :رسانده و عمليات مربوط انجام شده باشد پژوهشگاهآگاهي 
o هاي مقصد وارد شده باشد،  گم شده خسارتي به هر يك از كتابخانه) هاي( اگر با كارت

 .شود انجام ميجبران خسارت از طرف عضو، ) 8عمليات مربوط به فرايند 
o  ،دهد تحويل مي مبدأبه  -در صورت وجود –هاي ديگر خود را كارتعضو. 
o براي عضو، برگ تصفيه  -در صورت وجود -ها پس از اطمينان از اصل بودن كارت مبدأ

فرم شماره  ورود اطالعات،/ تصفيه حساب اعضا/ / در سامانه غديرحساب با طرح غدير 
 .كند صادر مي) تصفيه حساب اعضا( 6

سپري نشده  هپژوهشگاخود را گم كرده و حداقل سه ماه از اعالم مراتب به ) هاي( اگر كارت) ب    
 .كند عمل مي) الف(تا پايان سه ماه صبر كرده سپس براساس بند  مبدأباشد، 
هاي عضويت و امانت خود را گم كرده و مراتب را به آگاهي  اگر عضو هر يك از كارت •

گم شدن كارت عضويت يا كارت ) 2باشد، ابتدا عمليات مربوط به فرايند نرسانده  پژوهشگاه

 .شود عمل مي) الف(انجام و پس از سه ماه براساس بند  امانت،
امانتي در مهلت مجاز ) هاي(امانت خود را به دليل بازنگرداندن كتاب) هاي(اگر عضو، كارت •

 :ديركرد در اختيار نداشته باشد
o  شود جبران خسارت از طرف عضو، انجام مي) 8عمليات مربوط به فرايند. 
o  دهد تحويل مي مبدأبه  -در صورت وجود -ديگر خود را) هاي(عضو، كارت. 

 :اعضاي طرح غدير الزم است در مواقع زير با طرح غدير تصفيه حساب كنند) 1
 .هنگام فراغت از تحصيل، انتقال يا انصراف از تحصيل: دانشجويان) الف
 .هنگام بازنشستگي، انتقال يا هرگونه قطع رابطه استخدامي: اعضاي هيئت عملي) ب
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، براي عضو -در صورت وجود -دريافتي) هاي(از اطمينان از اصل بودن كارتپس ، مبدأ •
ورود / تصفيه حساب اعضا/ / در سامانه غديربرگ تصفيه حساب با طرح غدير 

 .كند صادر مي) تصفيه حساب اعضا( 6فرم شماره  اطالعات،
 

صورت زير توزيع به هاي آن را  ، نسخه6پس از صدور برگ تصفيه حساب در فرم شماره ، مبدأ) 3
 :كند مي

 عضو: نسخه اول •

 پژوهشگاه: ]دريافتي از عضو) هاي( به همراه كارت[ نسخه دوم •

 
 ،6دوم فرم شماره  پس از دريافت نسخهپژوهشگاه، ) 4

صورت  و در غير اين كند رايانه وارد ميدر صورتي كه كارتي به همراه آنها باشد، مراتب را در  •
 .كند فقط اعالم وصول مي

 .كند دريافتي را باطل و بايگاني مي) هاي( كارت •
 .كند به ترتيب شماره كارت عضويت اعضا بايگاني مي 5را در فايل  6نسخه دوم فرم شماره  •
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  پيوست يك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها فرم 
 و راهنماي تكميل آنها
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 عنوان فرم •
 درخواست عضويت) 1(

 كننده تكميل •
 متقاضي -مبدأ

 منبع اطالعات •
 وضعيت متقاضي

 كاربرد •
، وضعيت متقاضي عضويت در طرح غدير، در صورت دارا بودن شرايط، را در اين فرم به مبدأ           

كند و پس از  مي تكميلدرخواست عضويت خود را متقاضي در سامانه غدير . كند پژوهشگاه اعالم مي
 .دهد ميرسيد  مبدأبه هاي عضويت و امانت،  دريافت كارت

 نحوة تكميل •
، پس از دريافت كارت شناسايي معتبر يا معرفينامه معتبر از متقاضي، برپايه وضعيت متقاضي، مبدأ            

شماره تلفن همراه، و رايانامه . كند گذاري مي هاي دانشجو يا عضو هيئت علمي را عالمت يكي از خانه
گذاري  المتهاي ايراني يا اتباع خارجي ع تابعيت متقاضي را در يكي از خانه. نويسد متقاضي را مي

برپايه . كند پژوهشكده را انتخاب مي/ دانشكده. نويسد شناسه ملي يا شماره گذرنامه را مي. كند مي
با  مرتبهو سال؛ يا نوع استخدام،  وضعيت متقاضي در مقابل هر يك از پرسش هاي مقطع، سال ورود، نيم

اطمينان از درستي اطالعات، كليد  پس از .كند ها، اطالعات را تكميل مي گذاري يا انتخاب گزينه عالمت
نويسي متقاضي به  شود و تاريخ نام نويسي متقاضي كه از يك شروع مي شماره فرم نام. زند ذخيره را مي

   .شوند طور خودكار درج مي
پس از پذيرفتن . شود رايانامه و گذرواژه، وارد سامانه غدير ميمتقاضي عضويت، پس از دريافت            

هاي  نام پدر، تاريخ تولد و شماره شناسنامه خود را در قسمت ،، نام و نام خانوادگيرح غدير مقررات ط
سپس برپايه . كند هاي زن يا مرد تعيين مي گذاري در يكي از خانه مربوطه نوشته و جنس خود را با عالمت

 .كند ا تكميل ميفرم ر ،گذاري يا نوشتن اطالعات ها با عالمت وضعيت خود، در مقابل هر يك از پرسش
را به طور كامل بررسي  ، تمامي مواردپيش نمايش اطالعاتدر . كند مي بارگذاريعكس خود را سپس 

 .زند پس از اطمينان از درستي اطالعات، كليد پايان را ميكند و  مي
 .كند ميامانت را به همراه برگ آمار به متقاضي واگذار ) هاي(، كارت عضويت و كارتمبدأ           
با درج تاريخ  فرم درخواست عضويت،در هاي عضويت و امانت،  متقاضي، پس از دريافت كارت          

 .دهد و امضا رسيد مي
 ها توزيع نسخه •

 متقاضي: نسخه سوم/ مبدأ: نسخه دوم/ پژوهشگاه: نسخه اول
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 مبدأعنوان / مبدأكد 

 درخواست عضويت    1فرم شماره 

 

 هيئت علمي  دانشجو                                      وضعيت     

 شماره تلفن همراه   

 رايانامه      

 اتباع خارجي  ايراني                                   تابعيت         

 شماره گذرنامه/ شناسه ملي 

 پژوهشكده/ دانشكده        

 مقطع          

 سال ورود    

 دوم               اول                     سال نيم          

 پيماني  رسمي                                          استخدامنوع          

 با مرتبه       

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

     بازگشت      ذخيره 

 شماره تلفن همراه را وارد كنيد

 را وارد كنيد رايانامه

 را وارد كنيد شماره گذرنامه/ شناسه ملي را وارد كنيد

 انتخاب كنيد

 انتخاب كنيد

 انتخاب كنيد

 انتخاب كنيد
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 عنوان فرم •
 ها اعالم گم شدن كارت) 2(

 كننده تكميل •
 پژوهشگاه -عضو

 منبع اطالعات •
 هاي گم شده كارت

 كاربرد •
سامانه صفحه شخصي خود در هاي خود را گم كند، به  در صورتي كه عضوي هر يك از كارت           

 .كند مراجعه و مراتب را با استفاده از اين فرم اعالم ميغدير 
 نحوة تكميل •

خود را گم كرده است پس از مراجعه به صفحه شخصي خود در سامانه ) هاي(عضوي كه كارت            
كند و  گذاري مي عالمتهايي كه گم شده است  هاي مربوط به كارت آن در خانه چپغدير، در قسمت 

شود و همچنين تاريخ ارسال  در پايان، شماره فرم كه از يك شروع مي .زند در پايان، كليد ذخيره را مي
 .شود گاه به صورت خودكار ثبت ميآن به پژوهش

) 3(عنوان مبدأ و كد آن را كه در پيوست پژوهشگاه، پس از دريافت فرم تكميل شده از عضو،             
اي در قسمت باالي فرم درج مي كند و شماره فرم را كه از يك شروع  تعيين شده است به صورت رايانه

 .كند مي به طور خودكار درجوهشگاه شود و همچنين تاريخ ارسال فرم را به پژ مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 مبدأ: نسخه سوم/ عضو: نسخه دوم/ پژوهشگاه: نسخه اول
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 عنوان مبدأ/ كد مبدأ

 ها اعالم گم شدن كارت    2فرم شماره 

 

 ):تيك بزنيد در (گم شده ) هاي(مشخصات كارت    
 

 گم شده  شود ظاهر ميبه صورت خودكار  كارت عضويت به شماره
 گم شده  شود به صورت خودكار ظاهر مي كارت امانت به شماره

 گم شده  شود به صورت خودكار ظاهر مي كارت امانت به شماره

 گم شده  شود به صورت خودكار ظاهر مي كارت امانت به شماره

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     بازگشت      ذخيره 
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 فرمعنوان  •
 اعالم خسارت) 3( 

 كننده تكميل •
 پژوهشگاه -كتابخانه مقصد

 منبع اطالعات •
  -حساب بانكي كتابخانه مقصد -نه مقصدامقررات كتابخ -هاي امانتي كتاب                                           

 فيش بانكي واريز وجه خسارت                                            
 كاربرد •

امانتي را حداكثر تا پايان مهلت مجاز ديركرد به كتابخانه ) هاي(كتابدر صورتي كه عضوي            
مقصد بازنگرداند، اين كتابخانه خسارت وارده و جريمه ديركرد را محاسبه و از طريق اين فرم از 

 .كند پژوهشگاه تقاضاي خسارت خود را مي
 نحوة تكميل •

تعداد . زند وجو را مي كليد جستنويسد و  شماره كارت عضويت عضو را ميكتابخانه مقصد،                  
در  .زند و خسارت را مي) ها( ثبت اطالعات كتابو كليد  كند درج ميكتاب خسارت وارد شده را 

 امانتي را به تفكيك) هاي(كتاب) ISBN(عنوان كامل، نام نويسنده، سال انتشار، و شابك جدول مربوطه 
و همچنين شماره كارت امانت مربوط به هر كتاب و خسارت ناشي از بازنگرداندن آن را مطابق مقررات 

كند و  مجموع جريمه ديركرد مطابق مقررات كتابخانه را محاسبه و درج مي نويسد و پس از آن خود مي
 .زند را مينويسد و كليد ذخيره  مشخصات حساب بانكي براي پرداخت خسارت را در محل مربوطه مي

شود و همچنين تاريخ ارسال آن به پژوهشگاه به صورت  در پايان، شماره فرم كه از يك شروع مي
 .شود خودكار ثبت مي

خسارت وارده را به حساب كتابخانه  و سوم، دوم،اول، هاي  پژوهشگاه پس از دريافت نسخه           
 .كند مقصد واريز و مشخصات فيش واريز وجه را در قسمت پايين فرم ثبت مي

 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 كتابخانه مقصد پژوهشگاه : نسخه سوم/ مبدأ پژوهشگاه : نسخه دوم/ پژوهشگاه: نسخه اول
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 كتابخانه مقصدعنوان / كتابخانه مقصدكد 

 خسارتاعالم     3فرم شماره 

 

 كارت عضويتشماره        

 نام و نام خانوادگي عضو    

 سازمان مادرعنوان            

    تعداد كتاب                   

 
 )ISBN(شابك  سال نشر نويسنده عنوان كتاب شماره كارت امانت )ريال(خسارت 

      
      نامعلوم 

                
 )ريال(جمع كل                 =                                        )ريال(جريمه ديركرد ) + ريال(ها  جمع خسارت 

     

        

 شماره حساب                                      نام بانك       

 كد شعبه                                    نام شعبه              

 حساب                                       دارنده     

 

 

 تاريخ پرداخت خسارت                                            

 شماره پيگيري پرداخت    

                                       بارگذاري فيش پرداخت    

 

 
 

 

     بازگشت      ذخيره 

 را وارد كنيد كارت عضويتشماره 

 شود به صورت خودكار ظاهر مي

 را وارد كنيد تعداد كتاب

 مشخصات حساب بانكي براي تأديه خسارت كتابخانه مقصد

 شماره حساب را وارد كنيد

 وجو جست

 شود به صورت خودكار ظاهر مي

 و خسارت) ها(ثبت اطالعات كتاب

      

   

 نام بانك را وارد كنيد

 كد شعبه را وارد كنيد نام شعبه را وارد كنيد

 دارنده حساب را وارد كنيد

 ورود اطالعات پرداخت

 شماره پيگيري را وارد كنيد

 انتخاب كنيد 

 تاريخ را انتخاب كنيد
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 عنوان فرم •
 جبران خسارت) 4( 

 كننده تكميل •
 كتابخانه مقصد -پژوهشگاه -مبدأ

 منبع اطالعات •
 هاي امانت كارت -هاي امانتي كتاب -فيش بانكي واريز وجه خسارت                                           

 كاربرد •
امانتي را تا پايان مهلت مجاز ديركرد به كتابخانه مقصد ) هاي(در صورتي كه عضوي كتاب           

از آن پس بايد به صفحه شخصي خود در سامانه غدير مراجعه و براساس وضعيت بازنگرداند، 
را در امانتي ) هاي(امانتي، خسارت وارده را به حساب پژوهشگاه واريز و اصل فيش و كتاب) هاي(كتاب

مراتب جبران خسارت را از طريق اين فرم به براين اساس  عضو. صورت وجود به مبدأ تحويل دهد
شود و همچنين تاريخ ارسال آن  در پايان، شماره فرم كه از يك شروع مي .رساند آگاهي پژوهشگاه مي

 .شود به پژوهشگاه به صورت خودكار ثبت مي
 نحوة تكميل •

هاي مربوطه تعيين  و سپس با عالمتگذاري در خانهكند  عضو، پرداخت خسارت را انتخاب مي          
امانت عضو را به مبدأ بازگرداند يا به دليل تصفيه حساب، ) هاي(كند كه آيا پژوهشگاه بايد كارت مي

 . زند در پايان كليد تاييد و پرداخت را مي. باشدامانت نزد پژوهشگاه ) هاي(كارت
امانت عضو را به ) هاي(پژوهشگاه، پس از دريافت فرم جبران خسارت، بسته به مورد، يا كارت         

 .گرداند باز نميكه  گرداند يا اين مبدأ باز مي
 
 
 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 كتابخانه مقصد پژوهشگاه : نسخه سوم/ مبدأ پژوهشگاه : نسخه دوم/ پژوهشگاه: نسخه اول
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 مبدأعنوان كتابخانه / مبدأكد كتابخانه 

 خسارت جبران    4فرم شماره 

 
 تر بيش زمان پرداخت وضعيت پرداخت مبلغ خسارت

    
 

    

 

 

 
 )ISBN(شابك  سال نشر نويسنده عنوان كتاب شماره كارت امانت )ريال(خسارت 

      
      نامعلوم 

                
 )ريال(جمع كل                 )                   =                     ريال(جريمه ديركرد ) + ريال(ها  جمع خسارت 

       باال را به كتابخانه مبدأ بازگردانيدامانت ) هاي(كارت. 

       امانت را در پژوهشگاه نگه داريد) هاي(به دليل تقاضاي تصفيه حساب، كارت. 

   

 

 
 سامانه غدير پارسا سامانه

 شود به صورت خودكار ظاهر مي ي فاكتور شماره
 شود به صورت خودكار ظاهر مي نام كاربري

 شود به صورت خودكار ظاهر مي رايانامه
 شود به صورت خودكار ظاهر مي )ريال(مبلغ 

               نام بانك را انتخاب كنيد  انتخاب بانك

      
    تاييد و پرداخت بازگشت و انصراف

      

   

 پرداخت خسارت   

  بازگشت    

 .شده است اعالم......................................... در كتابخانه  -/-/-اين خسارت در تاريخ 

    بازگشت      پرداخت آنالين

 .شماره فاكتور را يادداشت كنيد
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 عنوان فرم •
 تصفيه حساب افراد خارج از پوشش) 5(

 كننده تكميل •
 مبدأ

 منبع اطالعات •
 مشخصات فرد خارج از پوشش                                                 

 كاربرد •
 .رود اين فرم براي ارائه تصفيه حساب به افراد خارج از پوشش طرح غدير به كار مي

 
 
 

 
 نحوة تكميل •

مبدأ، پس از احراز اين موضوع كه متقاضي تصفيه حساب در زمرة افراد خارج از پوشش طرح               
خارج از پوشش تصفيه حساب فرم  ، جنس، و شماره تلفن همراه را درغدير است، نام و نام خانوادگي

در پايان،  .و فرم را امضا و مهر مي كند و سپس كليد چاپ را مي زند. زند كليد ذخيره را مينويسد و  مي
 .شود شود و همچنين تاريخ صدور آن به صورت خودكار ثبت مي شماره فرم كه از يك شروع مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 مبدأ: نسخه دوم/ فرد خارج از پوشش: نسخه اول
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 عنوان كتابخانه مبدأ/ كد كتابخانه مبدأ

 حساب افراد خارج از پوششتصفيه     5فرم شماره 

 

 اتباع خارجي ايراني        تابعيت                                   

 شماره گذرنامه/ شناسه ملي  

            

 

 

 نام                             

 نام خانوادگي                

 زن مرد        جنس                                  

 شماره گذرنامه/ شناسه ملي 

 شماره تلفن همراه            

 

 

 

 شماره فرم                    

 تاريخ فرم                    

 نام و نام خانوادگي         

 

 
 

 

 

 

 

     بازگشت      چاپ 

 وجو جست را وارد كنيد شماره گذرنامه/ شناسه ملي

    بازگشت   تصفيه حساب

 كليد تصفيه حساب را بزنيد. عضو طرح غدير نيست. 

 را وارد كنيد نام

 را وارد كنيد نام خانوادگي

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي

 را وارد كنيدشماره تلفن همراه 

     بازگشت      ذخيره 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 .شود ميبه صورت خودكار ظاهر  
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 عنوان فرم •
 تصفيه حساب اعضا) 6( 

 كننده تكميل •
 پژوهشگاه -مبدأ

 منبع اطالعات •
 مربوطه 4و 2هاي شماره  فرم -هاي عضويت و امانت شماره كارت -مشخصات عضو                              
 كاربرد •

و همچنين ارسال مشخصات و طرح غدير اعضاي اين فرم براي ارائه تصفيه حساب به                     
 .رود به كار ميهاي آنها به پژوهشگاه،  كارت

 
 نحوة تكميل •

نجام مراحل مربوط به تصفيه حساب عضو، شماره كارت عضويت عضو را براي امبدأ،               
اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگي، كد مبدأ، و عنوان مبدأ . زند وجو را مي كليد جستنويسد و  مي

هاي عضويت و امانتي را كه  شماره كارتكنار در جدول مربوطه، . شود به صورت خودكار ظاهر مي
در صورتي كه عضو . زند تيك ميشود،  توسط عضو به مبدأ تحويل داده شده و به پژوهشگاه ارسال مي

اعالم گم ( 2هاي شماره  هاي خود را در اختيار نداشته باشد بايد شماره و تاريخ فرم هر يك از كارت
به صورت كند  را توجيه مي) ها( را كه نداشتن كارت) جبران خسارت( 4يا شماره ) ها شدن كارت

 كند پ ميزند و فرم تصفيه حساب اعضا را چا سپس كليد تصفيه حساب را مي. خودكار ظاهر شده باشد
شود و همچنين تاريخ ارسال آن به  در پايان، شماره فرم كه از يك شروع مي. كند ميامضا و مهر را فرم و 

 .شود ثبت ميپژوهشگاه به صورت خودكار 
 سامانه غديردوم، در صورتي كه كارتي همراه آنها باشد، موضوع را در  ة پژوهشگاه پس از دريافت نسخ

 .كند تاييد مي
 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 پژوهشگاه مبدأ : نسخه دوم/ عضو: نسخه اول
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 عنوان كتابخانه مبدأ/ كد كتابخانه مبدأ

 تصفيه حساب اعضا    6فرم شماره 

 

 شماره كارت عضويت 

            

 

 

 و نام خانوادگي عضو نام   

 كد مبدأ                       

  عنوان مبدأ                   

 پيوست فرم تصفيه حساب) هاي( مشخصات كارت  

                                    كارت عضويت به شماره

                                 كارت امانت به شماره 

                                 كارت امانت به شماره                                 

                  كارت امانت به شماره                        

                        

 

 

 شماره فرم                    

 تاريخ فرم                    

 نام و نام خانوادگي         

 شماره كارت عضويت     

 

 

 

  

  

  

  

     بازگشت      چاپ 

 وجو جست را وارد كنيد شماره كارت عضويت

    بازگشت   تصفيه حساب

 .شود ظاهر مي به صورت خودكار

 

 .شود ظاهر مي به صورت خودكار

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي 

    بازگشت   تصفيه حساب 

 .شود به صورت خودكار ظاهر مي
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 عنوان فرم •
 برگ آمار) -(

 كننده تكميل •
 مبدأ -عضو

 منبع اطالعات •
 مشخصات كتابخانه مقصد -هاي امانتي مشخصات كتاب -خدمات استفاده شده                              

 كاربرد •
به هاي مقصد  آگاه كردن پژوهشگاه از خدمات ارائه شده توسط كتابخانهاين فرم براي                     

هاي  اعضا و در نهايت كنترل و نظارت بر چگونگي اين خدمات و گردآوري آمار آن براي استفاده
 ..رود ، به كار ميبعدي

 
 نحوة تكميل •

هر عضو، براي هر بار مراجعه به هر كتابخانه مقصد و استفاده از خدمات آنها بايد دو نسخه از               
به اين منظور پس از نوشتن تاريخ . دارد تكميل كند افت ميبرگ آمار را براساس خدماتي كه دري

هاي مربوطه، يك يا چند نوع خدمتي را كه از  مراجعه به كتابخانه مقصد، با عالمتگذاري در خانه
را در جدول ) ها(كند و در صورت امانت كتاب، مشخصات آن كتابخانه دريافت داشته است تعيين مي

، ردة كتاب كه يك يا چند حرف اول )ISBN(اند از شابك  عبارتاين مشخصات . نويسد مربوطه مي
تواند فارسي،  التين در نظام كنگره و سه رقم اول در نظام ديويي است و همچنين زبان كتاب كه مي

 .شود سپس شماره كارت امانت در مقابل هر كتاب نوشته مي. عربي يا التين باشد
نويسد و  كتابخانه مقصد، پس از دريافت هر دو نسخه برگ آمار، كد خود را در قسمت مربوطه مي         

 .كند نسخه هاي آن را توزيع مي
 
 
 
 

 
 ها توزيع نسخه •

 كتابخانه مقصد: نسخه دوم/ پژوهشگاه  كتابخانه مقصد: نسخه اول
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  پيوست دو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي نمونه كارت 
 عضويت و امانت
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 محل نصب عكس عضو

 شماره كارت عضويت 

} ۴۷۱۵ 

 محمدرضا كاظمي خداپرست

 نام و نام خانوادگي عضو 

} ۴۷۸ 

 كد مبدأ مربوط به عضو 

} ۳۰/۱۱/۸۲ 

} ۸۳۴۵ } ۸۳۴۷ 

  هاي امانت  شماره كارت

  } ۸۳۴۶زمان پايان اعتبار كارت 

} 

} ۸۳۴۵ 

 محمدرضا كاظمي خداپرست

} ۴۷۸ 

} ۳۰/۱۱/۸۲ 

} ۴۷۱۵ 
 اعتبار ندارد 354دركتابخانه 

 شماره كارت امانت 

 نام و نام خانوادگي عضو 

 كد مبدأ مربوط به عضو 

  عضويت   شماره كارت

 زمان پايان اعتبار كارت 

كد كتابخانه اي كه درآن، 

  اين كارت اعتبار ندارد

  ها مندرجات پشت كارت
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 پيوست سه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ها، افراد زير پوشش سياهه مؤسسه 
 و واحدهاي مبدأ

 
 .به نشاني زير برويد

http://ghadir.irandoc.ac.ir/Home/UnderCoverOrgs?VaziateM
arkazId=1&SecondVaziateMarkazId=3 
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  چهارپيوست 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي مقصد سياهه كتابخانه 

 

 .به نشاني زير برويد
http://ghadir.irandoc.ac.ir/Home/LibraryOrgs?VaziateMa
rkazId=2&SecondVaziateMarkazId=3 


