دانشگاه صنعتي امیرکبیر
(پلي تکنیک تهران)

نوع سند:

رويه

شماره سند:

AUT-PR-2602

عنوان سند:

رويه هزينه خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رساني دانشگاه صنعتي امیرکبیر

تاريخ1397/04/10 :
ويرايش:

2

صفحه1 :

از6 :

اقدام کنندگان:
اقدامات

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

تهیه کننده:

فرزين ذکاييآشتیاني

کتابخانهمرکزیومرکز اطالع رساني

تايید کننده:

حسین حسیني تودشکي

معاون پژوهش و فناوری

تصويب کننده :سیداحمد معتمدی

رئیس دانشگاه

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

رويه هزينه خدمات مرکز اسناد علمي و کتابخانه
مرکزی دانشگاه صنعتي امیرکبیر

فهرست مطالب

 -1گروه های متقاضي
 -2هزينه ها:
جدول  -1تعرفه خدمات و دريافت منابع کتابخانه (قیمت به ريال)

 -3جريمه کتاب های چاپي:

امیرکبیر

شماره:

AUT-PR-2602

ويرايش:

2

صفحه:

2

تاريخ:

1397/04/10

از6 :

رويه هزينه خدمات مرکز اسناد علمي و کتابخانه
مرکزی دانشگاه صنعتي امیرکبیر

شماره:

AUT-PR-2602

ويرايش:

2

صفحه:

3

تاريخ:

1397/04/10

از6 :

اين پیشنهاد جهت تعیین هزينههای مرتبط با خدمات کتابخانهای و نیز جريمهها تدوين شده است که بطور
ساالنه با طي مراحل قانوني قابل بررسي و بازنگری مي باشد .اين موارد تنها شامل خدمات هزينهدار کتابخانه بوده
که البته بخش عمده آن مربوط به مراجعه کنندگان خارج دانشگاه ميشود .نحوه خدماتدهي بخش های مختلف
کتابخانه مطابق با آيین نامه های داخلي کتابخانه و يا در قالب رويه های مصوب مي باشد.
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 -1گروه هاي متقاضی
بطور کلي سه گروه عمده در اين پیشنهاد مد نظر هستند:
 -1-1اعضاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
شامل دانشجويان ،اعضای هیئت علمي و کارکنان دانشگاه صنعتي امیرکبیر مي باشد .برای اين گروه
مطابق با آيیننامههای داخلي کتابخانه و يا رويههای مصوب به غیر از برخي هزينهها که در ادامه بیان
شده ،عمده خدمات تا سقف مشخصي از منابع و پايگاهها بصورت رايگان ميباشد.
 -1-2عضو آزاد:
به افرادی گفته ميشوند که از اعضای دانشگاه صنعتي امیرکبیر نبوده و با پرداخت مبلغي بصورت سالیانه
و يا ششماهه عضو کتابخانه ميشوند .برای اعضای طرح غدير(طرح عضويت فراگیر کتابخانه ها) نیز
تعرفهها مطابق با عضو آزاد بوده و در صورت که دانشگاه عضو طرح باشد از پرداخت هزينه عضويت
سالیانه معاف ميباشند.
 -1-3افراد غیر عضو:
شامل کلیه افرادی که عضو کتابخانه نبوده و روزانه به کتابخانه مراجعه مينمايند.

 -2هزينهها:
هزينهها به سه بخش تقسیم ميشود :هزينههای عضويت آزاد ،هزينههای استفاده از منابع کتابخانه در محل،
هزينههای بابت دريافت برخي خدمات و منابع.
 1-2هزينه عضويت آزاد:
مبلغ حق عضويت مراجعین خارج از دانشگاه برای استفاده از کل منابع ،شامل کتاب ها ،پايگاهها و پايان-
نامهها در محل ،برای يک سال مبلغ 2500000ريال و برای شش ماه 1500000ريال ميباشد .در صورت
درخواست امانت کتاب(طبق آيیننامه،دوکتاب بمدت پانزدهروز) سپردن يک فقره چک ده میلیون ريالي يا
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سفته ،بعنوان وديعه کتابهايي که از کتابخانه خارج ميشود ،ضروری ميباشد .بديهي است چک يا سفته
اماني بعد از تسويه حساب ،عینا عودت خواهد شد( .حق عضويت مسترد نميگردد)

 -2-2هزينه استفاده از منابع کتابخانه در محل:
استفاده از منابع کتابخانه در محل ،بدون امانت منابع يا دانلود آنها ميباشد .هزينه استفاده از خدمات
شامل مخزن کتاب در کتابخانه مرکزی ،پاياننامههای چاپي در کتابخانه مرکزی ،کتابهای ديجیتال
(فقط مشاهده) ،پاياننامه ديجیتال تمام متن (فقط مشاهده) و کتابخانههای دانشکدهها برای اعضا رايگان
بوده و برای افراد غیر عضو برای هر روز استفاده مبلغ 50000ريال ميباشد.
 -3-2هزينه هاي خدمات و دريافت منابع:
به شرح جدول  1ميباشد:

جدول  -1تعرفه خدمات و دريافت منابع کتابخانه (قیمت به ريال)
اعضاي دانشگاه

عضو آزادو غیرعضو

خدمات
مقاله انگلیسي

-

25000

مقاله فارسي

-

25000

استاندارد

-

70000

15000

20000

*

پرينت صفحات پايان نامه مطابق با آيین نامه( AUT-PR-2601هر صفحه)

-

5000

کپي صفحات کتاب (هربرگ)

2000

4000

پرينت سیاه و سفید (هربرگ)

1500

2000

-

100000

700000

800000

استفاده و مطالعه منابع در محل(روزانه)

کتاب الکترونیکي (تمام متن مجاز)
اعتبارسنجي مقاالت
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 -3جريمه کتابهاي چاپی:
امانت گیرنده موظف است راس تاريخ مقرر ،کتاب را به کتابخانه برگشت و عودت دهد .چنانچه کتاب امانت گرفته
در موعد مقرر بازگردانده نشود برای هر روز تاخیر مبلغ 2000ريال جريمه ديرکرد و در صورت رزرو مبلغ جريمه دو
برابر محاسبه ميگردد.
رسیدگي به موارد خاص جريمه و بخشودگيها به عهده رئیس کتابخانه مرکزی ميباشد.

درصورت انعقاد تفاهمنامه يا قرارداد همکاری با مراکز دانشگاهي ،پژوهشي و يا صنعتي ،متقاضیان يا بصورت عضو
خارج از دانشگاه محسوب شده و دريافت هزينه طبق بندهای آن صورت ميگیرد و يا بطور خاص برای هر تفاهمنامه
هزينهها بصورت جداگانه تعريف خواهد شد.
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