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

 
 

 

  22/09/1401 تاريخ: رويه نوع سند:

 7    از:     1صفحه:    3 :ويرايش AUT-PR-2602 شماره سند:

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر وکتابخانه ،مرکز اطالع رسانيخدمات  نهيهزرويه  عنوان سند:

 

 

 

 

 صورتجلسه مورخ امضاء نام و نام خانوادگی ت و نگهداریثب

   شهرابيمحمدجوادعامري :دبیر هیات رئیسه دانشگاه

    پرونده:  زادهاحسان حاجي :و تحول اداری بودجهبرنامه، مدير 

    قسمت: 

 

 

 امیرکبیر يگاه صنعتدانش
 )پلي تکنیک تهران(

 :اقدام کنندگان

 ءامضا واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

 :گانتهیه کنند
 ايمان شعباني

 محمدرضا ذاکري
 نشر وکتابخانه ،مرکز اطالع رساني

 

 دانشگاه فناوريو معاون پژوهش سیدرضا غفاريان عنبران :تايید کننده
 

 رئیس دانشگاه پورسیدحسن قدسي تصويب کننده:
 



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                2صفحه:      

 

 امیرکبیر 

 فهرست مطالب

 3 .......................................................................................................................................................... هدف

 4 ............................................................................................................................... متقاضی های گروه -1

 4 ............................................................................................................................................. :ها هزينه -2

 6 ........................................................................................ کتابخانه بعمنا دريافت و خدمات تعرفه -1 جدول

 7 .................................................................................................................... :چاپی های کتاب جريمه -3

 7 ..................................................................................................................................... :ها نامه تفاهم -4



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                3صفحه:      

 

 امیرکبیر 

ها نهتعیین هزي .است ها تدوين شدهاي و نیز جريمهمرتبط با خدمات کتابخانهاي ههزينهجهت تعیین  حاضر رويه    

رکبیر صورتجلسه هیات امناي دانشگاه صنعتي امی 1پیوست ،1ماده، 1مطابق با مجوز داده شده در تبصره

 راجعانبه موط ن مربدار کتابخانه بوده که البته بخش عمده آشامل خدمات هزينه اين موارد باشد.مي 12/3/94مورخ

يا  ي کتابخانه وخلهاي دانامههاي مختلف کتابخانه مطابق با آيیندهي بخشخدماتنحوه  شود.دانشگاه ميخارج 

 .است قانوني قابل بررسي و بازنگري اين رويه ساالنه با طي مراحل باشد.مصوب مي هايدرقالب رويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                4صفحه:      

 

 امیرکبیر 

 های متقاضیگروه -1

 :گردندبه سه گروه عمده زير تقسیم مي اضیان استفاده از امکانات مرکزمتقبطور کلي 

 :امیرکبیر صنعتی دانشگاه اعضای -1-1

ا مطابق بروه گ. براي اين استدانشگاه صنعتي امیرکبیر ت علمي و کارکنان اعضاي هیا ،دانشجويانشامل 

 دهعمده، شدامه بیان ها که در اهغیر از برخي هزينه هاي مصوب بو يا رويههاي داخلي کتابخانه نامهيینآ

  باشد.ميبصورت رايگان ها تا سقف مشخصي از منابع و پايگاهخدمات 

 :عضو آزاد -1-2

 ورتبلغي بصاخت مبا پردو  نیستندامیرکبیر  صنعتي که از اعضاي دانشگاه کنندهشامل افراد مراجعه

 يتعضو اين .دندگرميمند رکز بهرهم اطالعاتي و از امکانات شدهعضو کتابخانه سالیانه يا ماهه و شش

   .استرکبیر هاي مذکور مختص دانشجويان دانشگاه صنعتي امیشود و سالنهاي مطالعه نميسالنشامل 

 :عضو غیر افراد -1-3

 مايند.ناجعه ميبه کتابخانه مراز خارج دانشگاه  روزانهعضو کتابخانه نبوده و  کلیه افرادي که شامل

 ها:هزينه -2

چاپي  بعاده از مناهاي استفهزينه ،آزادعضويت : شامل داخل و خارج دانشگاه انبط براي مراجعمرت يهاهزينه

کز عبیه شده مرتهاي و استفاده از مکان اطالعاتي منابعو خدمات دريافت هاي هزينهو  در محل و ديجیتال

 .است

 

 



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                5صفحه:      

 

 امیرکبیر 

 :خارج دانشگاه هزينه عضويت 2-1

 ا و هايگاهپ ها،کتاب براي استفاده از کل منابع، شامل خارج از دانشگاه مراجعانمبلغ حق عضويت 

. در استيال ر 3،000،000 ريال و براي شش ماه 5،000،000ها در محل، براي يک سال مبلغ نامهپايان

ه معتبر ب کچ فقره يک سپردن نامه دو کتاب بمدت پانزده روز()طبق آيین صورت درخواست امانت کتاب

 ،شودمي خارج هتابخانک از که هاييکتاب وديعه عنوانه ب، سفتهمعادل آن  يا ريال میلیون پنجاه مبلغ

قابل  .دش خواهد داده عودت عینااماني يا سفته  چک حساب، تسويه از بعد. بديهي است است اجباري

 .گرددحق عضويت مسترد نميذکر است 

 :اهبرای خارج دانشگ استفاده از منابع کتابخانه در محلهزينه  -2-2

 اهده ومش هزينه. باشدينها مآامانت منابع يا دانلود  امکان بدون ،استفاده از منابع کتابخانه در محلهزينه 

 جیتالپي و ديهاي اطالعاتي، منابع چاپايگاه شامل مخزن کتاب، در محل کتابخانه استفاده از خدمات

 ردعضو  غیر راي افرادبرايگان و  ي دانشگاهاتمام متن براي اعض( هانامه، مقاله، استاندارد و پايانکتاب)

 .گرددتعیین ميريال 100،000 مبلغ روزانه استفاده

 :مرکزهای و استفاده از مکان اطالعاتیخدمات دريافت های هزينه -2-3

 :باشدمي (1زير )جدول  به شرح جدول

 

 

 

 

 



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                6صفحه:      

 

 امیرکبیر 

 (نه )قیمت به کتابخا هایو استفاده از مکانتعرفه خدمات و دريافت منابع  -1جدول 

 

 5،000 رايگان مقاله انگلیسي

 5،000 رايگان مقاله فارسي

 10،000 رايگان استاندارد

 2،000 1500 )هرصفحه(نامه پرينت پايان

 1000 500 )هربرگ( کپي کتاب، مقاله و..  

 1000 500 )هربرگ(پرينت سیاه و سفید 

 20،000 رايگان )تمام متن( کتاب ديجیتال

       10،000 رايگان (، غیرعضو)روزانهاستفاده و مطالعه در محل 

 1000 1000 )روزانه(جريمه تاخیر 

 رايگان حق عضويت
 300،000شش ماهه: 

 500،000يکساله:   

 خارج دانشگاه *داخل دانشگاه مکان

 تخفیف %50 اتاق آموزش البي
 1،200،000يک روز: 

 800،000 چهارساعت:

 تخفیف %50 اتاق ايده
 800،000يک روز: 

 400،000 چهارساعت:

 تخفیف %50 کل فضاي البي به همراه اتاق ايده
 2،000،000يک روز: 

 1،200،000 چهارساعت:

 تخفیف %50 سالن کنفرانس طبقه سوم
 2،000،000يک روز: 

 1،200،000 چهارساعت:

 تخفیف %50 اتاق آموزش طبقه سوم
 1،000،000يک روز: 

 600،000چهارساعت: 

 تخفیف %50 طبقه سوم شورا )جلسات(اتاق 
 1،000،000يک روز: 

 600،000چهارساعت: 

 
 .اردد، مجوز اعمال تخفیف بیشتر از سقف تعیین شده در اين خصوص را متقاضیان مرکز با توجه به شرايط رئیس* 



 وکتابخانه مرکز اطالع رساني،خدمات  نهيهزرويه 

 صنعتي امیرکبیر دانشگاه نشر

 AUT-PR-2602 شماره:

 09/1401 / 22                   تاريخ:           3 :ويرايش

 7از:                7صفحه:      

 

 امیرکبیر 

 چاپی: هایکتابعدم بازگشت  جريمه -3

 فتهگر امانت کتاب چهچنان .نمايد عودت کتابخانه به را )هاي( اماني مقرر، کتاب تاريخ در است موظف گیرنده امانت

 در صورت و هد شدلحاظ خوا ديرکرد جريمه ريال 10،000 مبلغ تاخیر روز هر بازگردانده نشود براي مقرر موعد در

 ردد. گمبلغ جريمه دو برابر محاسبه مي ،رزرو داشتن

 باشد.مي مرکزرئیس  عهده به احتمالي هاجريمه و بخشودگي خاص مواردشرايط و  به رسیدگي

-  

صورت عضو ب ضیان، متقايا صنعتي پژوهشي و دانشگاهي، نامه يا قرارداد همکاري با مراکزدرصورت انعقاد تفاهم

با  ور خاصيا بط شود.مي محاسبه 1جدول دهاي و دريافت هزينه طبق بن خواهند شدخارج از دانشگاه محسوب 

 .گرددمي و محاسبه جداگانه تعريفها بصورت هزينه نامههر تفاهم توجه به شرايط

 

 

 

 


