
 بسمه تعالی

 جدول تعرفه های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 هزینه عضویت درکتابخانه مرکزی )عضویت ماهانه و ساالنه(الف (

 امانت در محلبه صورت فقط کلیه فارغ التحصیالن دانشگاه تهران)کارشناسی،ارشد،دکتری( /  .1

 امانت در محلبه صورت فقط  /مقاطع ارشد و دکتری سایر دانشگاهها  فارغ التحصیالنو  دانشجویان .2

        امانت در محلبه صورت فقط  /طالب علوم حوزوی و وکالء دادگستری .3

 محلامانت در به صورت فقط  /نشریات معتبر کشور باشند(محققان و پژوهشگران )کسانی که کتابی ترجمه و تألیف کرده باشند و یا دارای مقاالتی در  .4

  مقطع تحصیلی

 روزانه)کارت مهمان(

 

 یک ماهه

 

 

سه 

 ماهه

 شش ماهه

)جهت محققین با کارت اهل 

 قلم یا کتاب تألیفی(

 یک ساله

)جهت محققین با کارت اهل 

 قلم  یا کتاب تألیفی(

دانشجویان و فارغ التحصیالن  کارشناسی ارشد 

 و دکتری

 تومان320000 تومان 200000 تومان160000 تومان 80000 تومان 20000

و  طالب علوم حوزوی و وکالء دادگستری

        محققان و پژوهشگران

 تومان320000 تومان 20000 تومان 160000 تومان 80000 تومان 20000

 درصد تخفیف 50 تهران دانشگاه التحصیالن کلیه فارغ

 تهران به طور رایگان عضو هستند و امکان امانت کتاب دارند. کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و علوم پزشکینکته: 

 

 جدول جریمه های کتابخانه مرکزی به شرح زیر است:ب(

 جریمه 

 کلید/کیف /کتاب

 روز  5قبل از 

 

 هرشبانه روز روز  5بعد از 

 تومان40000 کلید  مفقودی و شکستن جریمه

تومان به ازای هر  300 تومان به ازای هر روز 200 جریمه دیرکرد کتاب

 روز 

- 

 تومان50000 - - کلید کیفداری بازگرداندن در تاخیر

 تومان 50000 - - جریمه نگهداری کیف درکمد کیفداری

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول تعرفه های فروش منابع اطالعاتی در کتابخانه مرکزی از طریق نرم افزار و غیرآن به شرح زیر است:ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نکته:ارائه منابع اطالعاتی با شرط رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است.

 نکته: هرفریم گاهی شامل بیش از یک صفحه است .

 هزار تومان هم می باشد. 100عالوه بر قیمت صفحات شامل حق الزحمه ساعتی نکته: به دلیل عدم فروش تک صفحه، هزینه خرید تک صفحه 

 نکته: کلیه منابع با نظر کارشناس )گاهی بدون محدودیت و گاهی با اعمال محدودیت( در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 ت های ذکر شده قیمت های نهایی هستند.نکته: قیمت ها به صالحدید کتابخانه به طور پلکانی در عرض یکسال افزایش می یابد. قیم

 کلیه منابع چاپی با رعایت حقوق مولفان در اختیار کاربران قرار می گیرد.*

درخواست پایان نامه هایی که دو سال از تاریخ دفاع گذشته باشد قابل دانلود است. پایان نامه هایی که یکسال از تاریخ دفاع گذشته باشد بنا بر  **

 کاربر و موافقت استاد راهنما در اختیار کاربر قرار می گیرد.

  کلیه منابع به رایگان در اختیار نابینایان قرار می گیرد. ***

 

پیشنهادیتعرفه  مبنا خدمات  

کاربران داخل  صفحه/فریم

 دانشگاه

کاربران ایرانی خارج 

 دانشگاه

کاربران غیر ایرانی خارج 

 دانشگاه

*کتاب چاپیمنابع ارائه   

معنوی لکیتبا رعایت حقوق ما  

تومان200 صفحه تومان 250  تومان 500   

**پایان نامهمنابع ارائه   

 

تومان150 صفحه تومان200  تومان 400   

خطیهای نسخه ارائه منابع  تومان 500 صفحه  تومان 1000  تومان 2000   

نادر خطیهای نسخه ارائه  تومان850 فریم  تومان 1750  تومان 3500   

کمیاب خطیهای نسخه ارائه  تومان 750 فریم  تومان1500  تومان3000   

منحصر بفرد خطیهای نسخه ارائه  تومان1000 فریم  تومان2000  تومان4000   

چاپ سنگی( )منابع نفیس  ارائه تومان 500 فریم  تومان750  تومان1500   

تاریخی دوره قاجار و پهلویارائه اسناد  تومان 3000 صفحه  تومان3500  تومان7000   

تاریخی های عکس  ارائه تومان9000 قطعه  تومان00001  تومان00002   

و مدارک فارسی)منابع غیر کتابی(ارائه اسناد  تومان 002 صفحه  تومان 003  تومان006   

تومان002 فریم ارائه مجالت قدیمی تومان 003  تومان600   

تومان002 فریم ارائه روز نامه های قدیمی تومان 003  تومان006   

تومان 9000 قطعه ارائه نقشه های قدیمی تومان00001  تومان00002   

تومان4500 قطعه ارائه نقشه های جدید تومان0005  تومان00001   

***کتابهای گویاارائه  هزار  1500ساعتی  - 

 تومان

هزار تومان 2ساعتی  هزار تومان4ساعتی    


