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پذیرش و عضويت كتابخانه ميل
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فصل اول :كليات
ماده  – 1تعاريف
 - 1-1سازمان :منظور از سازمان در اين آييننامه " سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران" است.
 - 2-1كتابخانه  :منظور از كتابخانه "كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران" است.
 -3-1مديريت اطالعرساني  :منظور از مديريت اطالع رساني ،اداره كل اطالعرساني با شرر وارايآ آن در كتابخانره
ملي ايران است.
 -4-1كميته ويژه عضويت :كميتهاي است متشکّل از معاون كتابخانه ملي ،مديركل حراست ،مديركل اطرالعرسراني و
رئيس اداره عضويت كه وايفه رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تخلّفات اعضاي كتابخانه را برعهده دارد .همچنين مروارد و
درخواستهاي ويژهاي از عضويت كه در مقرّرات آييننامه لحاظ نشده در اين كميته مطر ميگردد .تصميمات ايرن كميتره
قطعي و الزماالجرا است .
 -5-1عضويت ويژه :عضويتي است كه به افرادي تعلق ميگيرد كه به صورت ويژه ٬بدون محدوديت زمراني و راياران
به عضويت سازمان اسنادوكتابخانه ملي درميآيند و از خدمات آن بهرهمند ميشوند.
 - 6-1عضويت عادي :اين عضويت ٬شامل حال كساني ميگردد كه از شرراي الزم برراي عضرويت برخوردارنرد و برر
اساس قرار گرفتن در دو سطح عمومي و تخصصي براي مدت زماني معيّن از خدمات كتابخانه استفاده مينمايند.
 -7-1عضويت موقت :عضويتي است كه براي مدتي محدود در موارد خاص بنا به صالحديد مسروولين ذيررب و تیييرد
مديركل اطالعرساني و رئيس گروه اداره عضويت ٬جهت برطرف كردن نيازهاي ضروري اطالعاتي و مقطعي براي افرادي
كه غالباً از طرف سازمان ها ،ادارات و  ...به كتابخانه مراجعه ميكنند صادر ميگردد.
 -8-1شاغالن سازمان  :منظور ٬كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است.
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 -9-1خدمات سازمان  :عبارت است از خدمات اطالع رساني ،خدمات مرجع  ،استفاده از فضاهاي مطالعاتي و پژوهشي،
دسترسي به منابع كتابخانه  ،دريافت منابع ،امانت منابع ٬خدمات رايانه اي ،خدمات ديداري و شنيداري و خدمات رفاهي.
 -11-1كارت عضويت  :عبارت است از كارتي كه پس از احراز شراي عضويت با تکميل فرم الکترونيکي و اختصراص
كد عضويت و اعتبار تعريآ شده براي فرد متقاضي ٬جهت استفاده از خدمات سازمان صادر ميشود.
 -11-1كارت مهمان :كارتي است كه در مواقع ضروري براي افرادي كه شرراي عضرويت را نداشرته و يرا تمايرل بره
عضويت ندارند ٬جهت استفاده از منابع و فق يک بار در طول سال صادر ميشود.
 -12-1شماره عضويت  :عبارت است از شماره منحصربهفردي كه به اعضا اختصاص داده شده و روي كارت عضرويت
نيز درج ميگردد.
 -13-1منظور از اعضاي خانواده درجه يک صرفاً پدر ٬مادر ٬خواهر ٬برادر ٬همسر و فرزند است.
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فصل دوم  :عضويت

ماده  -2انواع عضويت

 - 1-2عضويت ويژه

 -1-1-2شرايط عضويت ويژه

 -1-1-1-2اين نوع عضويت شامل افراد مندرج در بند ()2-1-2ميباشد.
 - 2-1-1-2عضويت اين افراد به صورت دائمي است و محدوديت زماني براي پايان اعتبار كارت آنان وجود ندارد.
 - 3-1-1-2ارائه خدمات و امکانات به اين اعضا در بخشهاي مختلآ در باالترين حردّي اسرت كره در مقرررات آن
بخش ٬پيشبيني شده است.
 - 4-1-1-2تیييد احراز اين سطح صرفاً توس رئيس سازمان انجام ميگيرد.
 - 5-1-1-2عضويت و استفاده از همه خدمات سازمان براي اين افراد راياان است.
 -2-1-2افرادی كه در عضويت ويژه قرار مي گيرند

 -1-2-1-2رؤساي سه قوه (مقننه ،مجريه ،قضائيه) و رئيس مجمعتشخيصمصلحتنظام
 -2-2-1-2معاونين رئيسجمهور و پستهاي همتراز ،نوّاب رئيس مجلسشوراياسالمي و اعضاي شورايناهبان
 -3-2-1-2وزرا و پستهاي همتراز و رؤساي كميسونهاي مجلسشوراياسالمي
 - 4-2-1-2مراجع تقليد
 - 5-2-1-2رؤساي فرهناستانهاي جمهورياسالميايران
 - 6-2-1-2اعضاي پيوسته فرهناستانهاي جمهورياسالميايران
 - 7-2-1-2رؤساي سازماناسنادوكتابخانهملي
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 - 8-2-1-2معاونين سازماناسنادوكتابخانهملي
 -9-2-1-2اعضاء هيات علمي با رتبه استادكامل
-2 -2عضويت تخصصي

 - 1 -2-2شرايط عضويت تخصصي

 -1-1-2-2اين نوع عضويت شامل افراد مندرج در بند ( )2-2-2ميباشد.
 -2-1-2-2مدّت عضويت براي اين افراد حداكثر يک سال است.
 -3-1-2-2ارائه خدمات ،امکانات ،محلهاي دسترسي و هزينه ها در هر سال بر اساس دستورالعملي ميباشد كه بره
تصويب هيیت اجرايي سازمان ميرسد.

 - 2 -2-2افرادی كه در عضويت تخصصي قرار مي گيرند

 -1-2-2-2نخباان و مخترعان
 -2-2-2-2فارغ التحصيالن دكتراي تخصصي ،دكتراي حرفهاي ،كارشناسي ارشد و حداقل سطح سه حوزه
 -3-2-2-2شاغالن به تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي و طالب شاغل به تحصيل در سطح چهار حوزه
 -4-2-2-2پديدآورندگان كتاب علمي -تخصصي
 -5-2-2-2نويسندگان مقاالت علمري برا درجره  ،ISIعلمري -پژوهشري و علمري -ترويجري و نيرز ارائره شرده در
كنفرانسهاي بينالمللي.
 -2-6-2-2دارندگان مدارک درجه يک ٬دو و سه هنري (با تیييد از وزارت ارشاد اسالمي)
 -2-7-2-2معلولين جسمي -حركتي ٬نابينايان و كم بينايان و ناشنوايان
 -2-8-2-2كارمندان و بازنشستاان سازمان ٬حافظان كل قرآنكريم ٬جانبازان و ايثرارگران ٬اهداكننردگان مجموعره
هاي نفيس ٬بازنشستاان دولت ٬قهرمانان ملي و جهاني؛ با حداقل مدرک كارشناسي
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 - 3-2عضويت عمومي

 -1-3-2شرايط عضويت عمومي

 -1-1-3-2اين نوع عضويت شامل افراد مشروحه در بند (  ) 2-3-2مي باشد .
 -2-1-3-2مدت عضويت براي اين افراد حداكثر يک سال است.
 -3-1 -3-2ارائه خدمات ،امکانات ،محلهاي دسترسي و هزينه ها در هر سال بر اساس دستورالعملي ميباشرد كره بره
تصويب هيیت اجرايي سازمان ميرسد.
 -2-3-2افرادی كه درعضويت عمومي قرار ميگيرند

 -1-2-3-2دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 -2-2-3-2دانشجويان مقطع دكتراي حرفهاي و كارشناسي ارشد پيوسته ترم نه به باال
 -3-2-3-2طالب شاغل به تحصيل در سطح سه حوزه
 -4-2-3-2كساني كه به شر زير ٬يکي از بندهاي تبصره عضويت مندرج در ماده 3در كتابخانه ملي شامل آنان شرده
است:
الآ .حافظان كل قرآن كريم
ب .جانبازان  ،ايثارگران و اعضاي درجه يک خانواده شهدا ،جانبازان و ايثارگران
ج .قهرمانان ورزشي ملي و جهاني
د .اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسنادوكتابخانه ملي و اعضاء درجه يک خانواده آنها
ه .بازنشستاان دولت
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ماده -3شرايط الزم جهت عضويت در كتابخانه ملي

حداقل شراي الزم تحصيلي براي عضويت در كتابخانهملي ،اشتغال به تحصيل در مقطع كارشناسيارشردناپيوسرته ٬سرطح سره
حوزه و نيز دكتراي حرفهاي و كارشناسيارشدپيوسته از ترم نه به باال است.
همچنين افراد ذيل ميتوانند با حداقل مدرک پيشدانشااهي(ديپلم قديم) از خدمات سازمان استفاده نمايند:

 -1-3پديدآورندگان كتب و مقاالت علمي و تخصصي
تبصره  -تنها پديدآورندگاني مري تواننرد بردون برخرورداري ازحرداقل اشرتغال بره تحصريل در مقطرع تحصريلي
كارشناسيارشد به عضويت پذيرفته شوند كه كتاب علمي -تخصصي تریليآ كررده باشرند و يرا مقالره آنهرا در يکري از
مجالت علمي با درجه  ٬ ISIعلمي-پژوهشي يا علمي-ترويجي چاپ شده باشد و يرا در يکري از كنفررانسهراي برين
المللي ارائه شده باشد.
 -2-3نخباان
 -3-3مخترعان
 -3-4حافظان كل قرآن كريم
 -5-3اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يک خانواده آنها
 -6-3دارندگان مدرک درجه يک  ٬دو و سه هنري با تیييد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -7-3جانبازان و ايثارگران
تبصره :اعضاي درجه يک خانواده شهدا ٬جانبازان و ايثارگران ميتوانند با حداقل مدرک ليسرانس از خردمات سرازمان
بهرهمند شوند.
 -8-3معلولين جسمي-حركتي ٬نابينايان ٬كمبينايان و ناشنوايان
 -9-3قهرمانان ورزشي ملي و جهاني
 -11-3بازنشستاان دولت
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 -11-3كاركنان و بازنشستاان سازمان ( اعم از رسمي  ،پيماني و قراردادي) و خانواده درجه يک آنان
تبصره – اعتبار كارت عضويت همکاران رسمي ٬پيماني و قراردادي و خانوادههاي درجه يک آنهرا بره مردت 5سرال
درنظرگرفته ميشود.

ماده  - 4مدارک الزم جهت عضويت
ارائه اصل و كپي هريک از مداركي كه در زير ذكر ميشود ٬الزم است .بنابراين اسکن يا كپي مدارک ٬به تنهايي قابل قبوول
نيست.

 -1-4تکميل فرم الکترونيکي عضويت
 -2-4كارت ملي و شناسنامه
 -3-4آخرين مدرک تحصيلي يا گواهينامه موقت پايان تحصيلي براي فارغ التحصيالن مقاطع تحصيلي
تبصره  - 1آقاياني كه به دليل اعزام به خدمت سربازي مدرک فارغ التحصيلي خود را دريافت نکردهانرد ٬مريتواننرد برا
اصل نامهاي كه دانشااه براي مراجع نظام وايفه صادركرده است ( اتمام معافيت تحصيلي) ثبتنام كنند.
تبصره  - 2فارغ التحصيالن دكتراي حرفهاي و اعضاء هيوت علمي ميتوانند با ارائه كارت معتبرخود ثبتنام كنند.
تبصره  -3فارغ التحصيالني كه مدارک آنها از يکي از دانشااههاي خارج از كشور صادر شده ٬مدرک آنها بايد بره مهرر
تیييد وزارت علوم،تحقيقاتوفناوري يا وزارت امورخارجه يا سرفارتخانه و كنسرولاري جمهروري اسرالمي ايرران در آن كشرور٬
ممهور باشد؛ در غير اين صورت مدرک ارائه شده جهت احراز شراي عضويت مورد قبول نيست.
تبصره  -4كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارک ٬بررسي و استعالم از مراجع ذيرب  ٬صادر خواهرد
شد.
 -4-4كارت دانشجوئي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشااه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ،دكترري و
طالب حوزوي سطح  3و باالتر
تبصره  -1گواهي اشتغال به تحصيل در صورتي مورد قبول است كه عالوه بردارا بودن مهرر و امضراء دانشرااه ،مقطرع
تحصيلي و شماره دانشجويي در آن ذكر شده باشد.
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تبصره - 2كارت دانشجويي ارائه شده ٬حتماً بايد معتبر و غيرموقت باشرد و هولروگرام و تراري اعتبرار برر روي آن قابرل
مشاهده باشد.
 - 5 -4مدرک الزم جهت احراز شراي عضويت براي مشموالن مندرج در ماده 3اين آييننامه؛ شاملِ:
 -1-5-4كتاب و مجله محتوي مقاله تخصصي چاپ شده براي پديدآورندگان
تبصره  -در مورد كتاب و مقاالتي كه در سازمان به ثبت رسيده و اطالعات آن در نرم افرزار رسرا موجرود
است نياز به ارائه نسخه اصلي كتاب و مقاله نيست .
 -2-5-4گواهي ثبت اختراع براي مخترعان
 -3-5-4گواهي از مراجع ذيصال در خصوص احراز شراي نخباي توس نخباان
 -4-5-4گواهي يا كارت معتبر جهت احراز شراي مربوطه براي ايثارگران و جانبازان و اعضاي درجره يرک خرانواده
آنها و اعضاي درجه يک خانواده شهداء
 -5-5-4كارت و حکم بازشستاي براي بازنشستاان دولت
 -6-5-4گواهي يا كارت معتبر معلوليت ٬نابينايي ٬كم بينايي و ناشنوايي از سازمان بهزيستي كشور ٬براي دارنردگان
اين شراي
 -7-5-4گواهينامه درجه يک ،دو و سه هنري با تیييد وزارت فرهنگو ارشاداسالمي براي هنرمندان
 -8-5-4مدرک تخصّصي حافظان كل قرآنكريم براي حافظان
 -9-5-4تیييديه سازمان براي اهداكنندگان مجموعه نفيس به اين سازمان
 -11-5-4حکم قهرماني براي قهرمانان ملي و جهاني

ماده  –5امور اجرايي و مالي عضويت

 -1-5ساعات كاری و امور اجرايي:

 -1-1-5بخش عضويت كتابخانه ملي هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غير از روزهاي تعطيل رسمي از ساعت 8:11
الي  14:15آماده خدمات رساني به متقاضيان ميباشد.
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 -2-1-5بخش عضويت سازمان مسوول بررسي و تیييد شراي عضويت براي مراجعان و تعيين سطو عضويت آنان
است.
 -3-1-5صدور كارت عضويت صرفاً پس از ثبت نام اينترنتي و مراجعه حضوري متقاضي در زمان مقررر بره بخرش
عضويت انجام خواهد شد.
 -4-1-5حضور شخص متقاضي ٬براي ارائه مدارک و دريافت كارت عضويت الزامي است.
 -5-1-5كارت عضويت سازمان با توجه به شراي ذكر شده در آئين نامه عضويت با سطو مشخص شده در مراده2
صادر ميشود.

 -2-5هزينهها:

 -1-2-5تعيين هزينه عضويت و صدور كارت المثني هر ساله بر اسراس مردت زمران عضرويت برراي دوره هراي
يکساله ،دوساله و سهساله توس هيیت اجرايي سازمان ٬مذكور در تبصره  2ماده  36آيين نامه مرالي و معرامالتي تعيرين و ابرالغ
ميگردد .
 -2-2-5هزينههاي عضويت ٬در ابتداي هرسال توس اداره پذيرش و عضويت برآورد و به هيریت اجرايري پيشرنهاد
ميگردد.
 -2-3-5كارت عضويت براي اعضاي ويژه و اهداكنندگان مجموعههاي نفيس ٬بازنشستاان دسرتااههاي دولتري٬
حافظان كل قرآن كريم ٬شاغالن و بازنشستاان سازمان و نيز خانواده درجه يک آنان ٬جانبازان و ايثارگران و خانواده درجه يرک
آنها ٬خانواده درجه يک شهدا و نيز معلولين جسمي– حركتي ٬نابينايان ٬كم بينايان و ناشنوايان راياان صادر ميگردد.
 -2-4-5هزينه صدور كارت براي كتابداران و دانشجويان رشته كتابداري و كاركنان شركتي شراغل در سرازمان بره
صورت نيم بها دريافت ميگردد.
 -2-5-5متقاضيان عضويت  ،هزينه هاي مربوطه را به شماره حساب  2171419111112بانک ملي ايران ٬شعبه
كتابخانه ملي (كد )1215به نام « راب تمركز وجوه خدمات فرهناي و اطالع رساني» واريز و فريش آن را هنارام ثبرت نرام بره
بخش صدور كارت ارائه دهند همچنين افرادي كه داري يکي از كارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب هستند ٬هناام مراجعره مري
توانند مبلغ مورد نظر را از طريق دستااه كارت خوان مستقر در محل صدور كارت بپردازند.
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ماده  -6تعويض و تمديد و صدور المثني:
 -1-6تعويض كارت عضويت در صورت خرابي٬شکستاي و ...پس از دريافت درخواست و پرداخت هزينره مربروا انجرام
خواهد گرفت.
 -2-6تعويض كارت عضويت در صورت تغيير شراي (مانند ارتقاء سطح تحصيالت يا احراز شراي دريافت سرطو براالتر)
پس از واريز هزينه مربوا انجام خواهد گرفت.
 -3-6تمديد كارت عضويت در پايان اعتبار و پس از برخورداري از شراي و پرداخرت هزينرههراي مربروا ،انجرام خواهرد
گرفت.
 -4-6در هناام تمديد كارت و در صورت تغيير شراي عضويت ارائه مدارک الزم جهت احراز شراي جديد الزامري اسرت و
در غير اين صورت همان سطح قبلي هناام تمديد لحاظ مريگرردد .الزم بره ذكرر اسرت دانشرجويان و طلّراب داراي شرراي
عضويت ٬در هر نوبت تمديد الزم است كارت دانشجويي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل ارائه نمايند.
 -5-6صدور كارت المثني پس از دريافت درخواست و پرداخت هزينه مربوطه انجام خواهد گرفت.
 -6-6اعضا موافند پس از مفقود شدن كارت عضويت ٬مراتب را فوراْ به اطالع بخش عضويت برسانند.
 -7-6درصورت پيدا شدن كارت اوليه پس از صدور كارت المثني متقاضي مواآ است آن را به بخش عضرويت سرازمان
تحويل دهد.
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فصل سوم:ساير مقررات

ماده  - 7تکميل فرم تقاضاي عضويت و صدور كارت عضويت به منزله آگاهي كامل اعضا از مقررات ذكرر شرده در ايرن آيرين
نامه مي باشد و ادعاي جهل نسبت به مقررات مذكور پذيرفته نيست.
ماده  - 8عدم رعايت مقررات كتابخانه عمومي و تاالرهاي تخصصي يا هر كدام از بخشهاي سازمان با توجه به نوع آن موجرب
تذكر ،تعليق يا ابطال كارت عضويت با نظر كميته ويژه عضويت ميگردد.
ماده  -9ابطال كارت عضويت با توجه به مقرّرات ذكر شده در اين آيين نامه ٬پس از تیييد كميته ويژه عضويت انجام ميگيرد.
ماده  -11استفاده از كارت عضويت فق براي صاحب كارت مجاز بوده و هرگونه جابجايي يا استفاده ازكرارت ديارران ممنروع
است.
ماده  -11ارائه هرگونه خدمات در سازمان صرفاً با ارائه كارت عضويت امکان پذير است.
ماده  -25هرگونه كپي و عکسبرداري از منابع بدون داشتن مجوز ممنوع است.
ماده  -13منابع ،تجهيزات و ساختمان هاي سازمان جزء ميراث ملي و فرهناي كشور و جزو اموال دولتي محسوب مي گردد و
ناهداري و حفظ آن وايفه هماان ميباشد  .لذا با اعمالي چون خدشهدار كردن ميز و صندلي ،آسيب رساندن به كتابها و منرابع
كتابخانه  ،هر نوع خ كشي و عالمتگذاري در منابع  ،گذاشتن هر نوع وسيله از جمله قلم و  ...بين صفحات كتابها  ،اخرتالل در
سيستم هاي رايانه اي و موارد مشابه و هرگونه وارد آوردن ضرر و زيان به تجهيزات و سراختمان هراي سرازمان عرالوه برر لغرو
عضويت ،موجب پيارد قانوني خواهد شد.
ماده  -14مجموعه منابع كتابخانهملي (به جز منابع موجود در مخزن كتابخانه عمومي) صرفاً براي استفاده در تاالرهاي مطالعره
است و به خارج از كتابخانه امانت داده نميشود.
ماده  -15كتابهاي هر تاالر مخصوص مطالعه همان تاالر است .خروج و حتي جابجايي آنها در بين طبقات و تاالرها ممنوع مي-
باشد.
ماده  -16ميزان بهرهمندي از ميزان خدمات اطالع رساني با توجه به سطو عضويت تعريآ ميشود.
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ماده  -17رعايت كامل پوشش اسالمي و حفظ شوونات ديني ٬فرهناي و اجتماعي در بخرش هرايداخلري و بيرونري سرازمان
الزامي است .درصورت مشاهده موارد تخلآ ،مراتب در كميته ويژه عضويت ٬مطر و تصميم مقتضري ( ترذكر ،تعليرق و ابطرال
كارت عضويت) اتخاذ خواهد شد.
ماده  -18استعمال دخانيات در كل محوطه سازمان اكيداً ممنوع است.
ماده  -19رعايت سکوت و ايجاد آرامش الزمه مطالعه و تحقيق اسرت بنرابراين حفرظ سرکوت در سرالن ورودي و تاالرهراي
مطالعه الزامي مي باشد.
ماده -21همراه داشتن كيآ ٬كتاب ٬دفتر و سررسيد در سالن ورودي و تاالرهاي مطالعه ممنوع است.
ماده -21همراه داشتن هرگونه مواد خوراكي و آشاميدني و تنقّالت در سالن ورودي و تاالرهاي مطالعه ممنوع است.
ماده -22كتب و منابع اطالعاتي كه بدون حضور عضو بر روي ميزهاي مطالعه قرار داده شده (حرداكثر ترا نريم سراعت) توسر
مسوولين تاالرها گردآوري و به مخازن تحويل داده ميشوند و در مواقع ضروري صندلي به عضو ديار اختصاص داده ميشود.
ماده -23ارسال درخواست جهت امانت منابع از مخازن ٬تا يک سراعت ونريم قبرل از اتمرام كرار مخرازن امکانپرذير بروده و بره
درخواستهاي پس از آن ترتيب اثر داده نخواهدشد.
ماده -24آخرين زمان تحويل منابع امانت گرفته شده به مخازن ٬حداكثر نيم ساعت قبل از اتمام كار مخازن است.
اين آيين نامه در  3فصل  24 ،ماده 111 ،بند و  11تبصره به تصويب هيات امنراي سرازمان اسرناد و كتابخانره ملري جمهروري
اسالمي ايران رسيد.
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