هزینه خدمات اطالعرسانی
مراجعين به کتابخانه ميتوانند با پرداخت هزينههاي مربوط ،ازخدمات ذيل استفاده نمايند.
الف -تهيه فتوکپي از مدارکي که به امانت دادهنميشود.
ب -چاپ و تکثير از منابع الکترونيکي
ج -جستجوي رکوردهاي اطالعاتي از بانکهاي اطالعاتي پيوسته داخل و خارج کشور و اينترنت
د -هزینه خدمات اطالعرسانی به شرح زیر میباشد.
هزینه خدمات اطالع رسانی
هزینه خدمات (ریال)

نوع خدمات
جستجو

رایگان

ضبط روی لوح فشرده

 0333ریال به اضافه هزینه  CDبه قيمت روز

پرینت

0333

کپی از منابع کتابخانه

033

کپی از سایر منابع

0333

• تبصره  : 0تعرفه هزينه انجام خدمات فوق توسط کميته کتابخانه تعيين ميشود .اين تعرفه در صورت لزوم مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
• تبصره  : 2تعداد صفحات قابل تکثير در هر مورد حداکثر  03صفحه ميباشد.

هزینه جریمه تاخیر کتابها
در صورت عدم تحويل مدارک در موعد مقرر يا گم کردن و يا ايراد خسارت به مدارک به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
الف -براي هر روز تاخير در بازگرداندن مدارک ،طبق جدول ذیل جريمه دريافت ميشود.
هزینه جریمه دیرکردها
نوع جریمه

هزینه (ریال)

جریمه دیرکرد (تا  0روز) به ازای هر روز

0333

جریمه دیرکرد (بيش از  0روز) به ازای هر روز

0033

جریمه دیرکرد کتاب رزروشده (روزانه)

20333

ب -هر گاه مدرکي گم شود ،امانت گيرنده بايد عين مدرک گمشده را تهيه نمايد و يا بهاي آن را به ميزان سه برابر نرخ روز بنا به تشخيص
کميته کتابخانه بپردازد .در هر دو صورت بهاي آماده سازي با نظر کتابخانه از امانت گيرنده دريافت خواهد شد.
ج -امانت گيرنده موظف است هنگام دريافت امانت ،هر گونه عيب و نقصي را که در مدارک مشاهده ميکند به کتابدار اطالع دهد .چنانچه
هنگام بازگرداندن مشخص شود خسارتي به مدارک وارد شده است ،ميزان خسارت وارد شده با نظر رئيس کتابخانه تعيين و از امانت گيرنده
دريافت خواهد شد .در صورتيکه خسارت وارده منجر به غيرقابل استفاده شدن مدارک گردد ،امانتگيرنده ملزم خواهد بود مطابق بند (ب) اين
ماده اقدام نمايد.
• تبصره : 0در صورتيکه يک ماه از موعد بازگرداندن مدرک سپري شود ،طبق بندهاي (الف) و (ب) اين ماده اقدام خواهد شد.
• تبصره  : 2مهلت تهيه و تحويل مدارک مفقوده منتشره در داخل و خارج کشور به منظور جبران خسارت وارده به ترتيب يک ماه و سه ماه
ميباشد.
• تبصره  : 0کتابخانه موظف است براي حصول اطمينان از برگشت مدارک يا جبران خسارت احتمالي وارده توسط اعضاء ،پيش بيني الزم را
درفرم عضويت بنمايد.

