معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 مقررات مربوط به تاخير در تحويل مواد و منابع امانت گرفته شده

تعاريف :

عضو كتابخانه  :منظور كاربراني است كه طبق مقررات كتابخانه با شرايطي خاص و براي مدتي معين مجاز به استفاده از خدمات كتابخانه از جمله امانت منابع
باشند.
رزرو :عبارت است از درخواست منابع اطالعاتي كه در حال حاضر در امانت است.
تمديد :منظور تجديد مدت امانت منابع يا مواد اماني مي باشد.
تاخير :عدم تمديد و يا عدم تحويل منابع يا مواد اماني در موعد مقرر (با توجه به تاريخ بازگشت آنها) تاخير محسوب مي شود.
جريمه :مبلغ يا جايگزين تعيين شده اي است كه عضو در صورت تاخير ملزم به جبران آن مي باشد.
هزينه جايگزينی :عبارت است از قيمت آخرين ويرايش منبع اطالعاتي يا تجهيزات مفقود يا خسارت ديده به اضافه هزينه آماده سازي آن.
منابع اطالعاتی ديداری و شنيداری :منظور منابعي شامل رسانه هاي صوتي يا تصويري و يا تركيبي از آنها  ،مانند نوارهاي صوتي ،تصويري ،عكس ،اساليد
و نيز منابع الكترونيكي چند رسانه اي در زمينه هاي علمي و پژوهشي است.
تجهيزات ديداري و شنيداري :لوازم استفاده از منابع اطالعاتي ديداري و شنيداري مانند دوربين عكاسي ،دوربين فيلمبرداري و لوازم جانبي آنها و ...

Res.Lib.Rar.9

1

معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 مقررات مربوط به تاخير در تحويل مواد و منابع امانت گرفته شده

جریمه

موضوع
تاخير تا دو روز

بخشش

تأخير بيش از دو روز

با احتساب دو روز بخشش به ازاي هر روز  1000ريال

مفقود ،ناقص و غير قابل

تحويل عين منبع اماني و در صورت عدم امكان ،پرداخت هزينه جايگزيني

استفاده شدن منابع اماني
تأخير در بازگرداندن منابع
ديداري و شنيداري
تأخير در بازگرداندن تجهيزات
ديداري و شنيداري

با احتساب دو روز بخشش به ازاي هر روز  500ريال

 10000ريال

تبصره  :1در صورت بسته شدن فايل عضو ،كليه خدمات امانت ،تمديد و رزرو متوقف مي شود و تداوم خدمات منوط به پرداخت جريمه ها مي باشد
تبصره  :2تسويه حساب نهايي كتابخانه با عضو ،منوط به تسويه حساب جريمه ها مي باشد.
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