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 دانشگاه محقق اردبيلي

        
 مركـز    مـدير  نامـه از  با دريافت معرفـي   مستقر در مركز رشد     فناور  واحدهاي  / هسته  كليه اعضاي    -1ماده      

ايـن  . مند شوند  ه بهر محقق اردبيلي و مركز رشد    هاي دانشگاه   يابند از بخش اماني كليه كتابخانه     اجازه مي 
ده و هـر گونـه خـسارت يـا          كر را رعايت    كتابخانهنامه اجرايي   ند كليه قوانين و مقررات آيين     اموظف اعضا

 . كنندديركرد در تحويل كتاب را شخصاً جبران 
واحدي كه كارت كتابخانـه از طـرف مركـز بـراي آن             / هسته  در هنگام خروج و تسويه حساب،        -2ماده        

ركـز تحويـل     را بـه م    يهاي دانشگاه  با كليه كتابخانه   حسابصادر گرديده است، موظف است برگه تسويه      
   .دهد

 از  1تواننـد  مطـابق مـاده        مركز مـي    دريافت كارت كتابخانه از    باان مركز رشد    اركن مشاوران و ك   -3ماده        
  مند شـوند و شخـصاً موظـف بـه پرداخـت بـدهي يـا خـسارت احتمـالي وارده بـه                      ها بهره تابخانهك كتب

   .ها هستندكتابخانه
 مركز تمايل به تكثير بخشي     كاركنان مشاوران يا    ،واحدهاي مستقر / ه  هست ياگر فردي از اعضا    -4ماده         

كتـاب،  ،  ه باشـد  ها منافـات نداشـت    و اين كار با مقررات كتابخانه     ه باشند   از كتب مرجع يا نشريات را داشت      
گردد و پس از تكثير توسط مركز بـه  به طور موقت تحويل مركز رشد ميمرجع يا نشريه مورد درخواست    

  . گرددارجاع ميكتابخانه 
تواننـد از خـدمات       مـي  ، مركز كه كارت كتابخانـه دارنـد       ركنان مركز رشد، مشاوران و كا     ياعضا -5ماده        

   .كنندرساني استفاده بخش اطالع
هـا و مراكـز رشـد متقاضـي اسـتفاده از خـدمات              ساير پـارك  ي  در صورتي كه شخصي از اعضا      - 6ماده        

مدير آن مركز با مركز رشد اين دانشگاه  مكاتبه   از طريق    ،تواندكتابخانه و اطالع رساني دانشگاه باشند مي      
  .كننداز اين خدمات استفاده توانند مي

نترنت دانشگاه اسـتفاده    از امكانات اي  و فناوري دانشگاه    تواند با مجوز معاونت پژوهشي      مركز مي  - 7ماده        
  .مند شوندبهرهتوانند به شبكه مركز اتصال يافته و از خدمات آن  واحدهاي مركز مي/ هسته  و نمايد

 نشست شوراي مركز رشـد دانـشگاه محقـق          ........................................در   ماده   8نامه در    اين آيين  - 8ماده        
  .ه تغييرمنوط به موافقت شوراي مركز مي باشد شد و هرگون اردبيلي تصويب
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