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  )10(مه ناآيين
  استفاده از امكانات مركز رشد و تعرفه خدمات

  
 با استفاده از امكانات     ي و اقتصاد  ي تجار ،ي آموزش ،ي پژوهش ،ي هر گونه جلسات علم    ي برگزار  -1ماده  

  .موجود در مركز رشد با تشخيص رئيس مركز و در قبال پرداخت كرايه بالمانع است
 رئـيس يـا معـاون       يوهاي مركز با پرداخت كرايه و تأييد كتبـ         اعضاي واحدهاي مستقر و نير     - 2 ماده

 برخـي     مركـز را در داخـل مركـز دارنـد و خــروج             ي و بصر  يحق استفاده از امكانات سمع     مركز،
 اي را از مركــز دارد كـه مطـابق           كـه قـصد خـروج وســيله        يكـسـ . وسايل از مركز ممنوع است    

دريافـت  مجوز كتبي رئـيس مركـز را        و  ن شده    آنها تعيي  ي برا يروز شبانه پيوست كرايه    سفهرست
  .كرده است

تواننـد       مركز وتعيين وقت مي    رئيس از   ي با ارائه درخواست كتب    ي و حقوق  يمتقاضيان حقيق  - 3 ماده 
 است ي است حق تقدم استفاده از تجهيزات و امكانات با كس        يبديه. از امكانات مركز استفاده كنند    

  .ز ارائه كندكه درخواست خود را زودتر به مرك
تر و سـمينار و امكانـات و   يوپ پس ازتعيين وقت و مشخص شـدن كرايـه سـايت و اتـاق كـام       - 4 ماده

 بـه   ي بايد مبلغ كرايه را به شماره حساب مركز واريز كرده و با ارائه فيش بـانك                ي، متقاض تجهيزات
قـت قـرار داده      تعيـين و   فهرسـت  برنامه در    ي در مركز حداقل يك روز قبل از برگزار        يكادر اجراي 

 خـود را از محـل اعتبـار         ي كرايـه امكانـات درخواسـت      تواننـد  ي مستقر در مركز م    يواحدها . شود
 ،يدر صورت عدم كسر مبلغ كرايه يا عدم ارائه فـيش بـانك            .  واحد در نزد مركز كسر كنند      يخدمات

-ي مـ  يشده به شخص ديگر     ارائه خدمات به متقاضي ندارد و وقت تعيين        ي برا يمركز هيچ تعهد  
   . شودذار واگتواند

 يا حقوقي اسـت كـه امكانـات         ي هر گونه خسارت به اموال مركز رشد موجب ضمان فرد حقيق           -5ماده
 دچار مشكل شود وسـيله را عينـاً         يا اگر وسيله  . باشد يوكرايه او م   مركز در آن زمان تحت اختيار     

  .ه است بپردازد را كه ايجادكرديبايد جايگزين كند يا  معادل قيمت وسيله يا خسارت
 ي استفاده از امكانات خود بر ديگران تقدم دارد و تا پيش از  زمان ارائه فيش بـانك                  ي مركز برا  -6 ماده

 امكانـات خـود در       تـامين   تعيين وقـت و    ييا كسر مبلغ كرايه از حساب واحد، قادر خواهد بود برا          
 يـا   ي توسط شخص حقيقـ    يا اگر سمينار يا برنامه   . كند  اهداف و مأموريت هايش استفاده     يراستا
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 تأييد رئيس مركز انجام پذيرفت، آن شخص از پرداخت هزينه و كرايه               مركز و  ي با همكار  يحقوق
  .  استفاده از امكانات مركز معاف خواهد بوديبرا
 در جداول پيوسـت     85 سال ي تعرفه خدمات قابل ارائه در مركز، اجاره و كرايه امكانات آن برا            -7 ماده

  .باشدهش يا افزايش در مبالغ مذكور با تشخيص رئيس مركز ميكا. آمده است
 دوره در سايت كامپيوتر مركز را داشـته باشـد           ي درخواست برگزار  ي يا حقوق  يق اگر فرد حقي   -8 ماده

  . افراد شركت كننده را براي صدور كارت موقت تردد اعالم كندفهرستبايد 
 از رئيس مركز درخواسـت      يداشت بايد به طور كتب     درخواست استفاده از تلفن را       ي اگر واحد  -9 ماده

اش اضافه    آن كسر يا به بدهي     يكرده و هزينه مكالمه واحد بر اساس قبض صادره از اعتبار خدمات           
  .  خواهد شد

 از رئـيس مركـز      ي درخواست استفاده از اينترنـت را داشـت بايـد بـه طـور كتبـ                ي اگر واحد  -10 ماده
اش اضـافه   آن واحـد كـسر يـا بـه بـدهي        يه از اعتبار خـدمات    درخواست كرده و بر اساس آن هزين      

  .  خواهد شد
 ماده در هفتمين نشست شوراي مركز رشـد دانـشگاه قـم بـه تـصويب                 11نامه در    اين آيين  -11 ماده 

  .باشد رسيد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركزرشد مي
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  كرايه امكانات: 10  آيين نامه1وست پي

  
  
  

 )ريال(شبانه روز هر )ريال)(ساعت10تا(روزانه )ريال( ساعت هر وسيله يا مكان نوعرديف

 - 200000 20000 )بدون وسايل سمعي و بصري(سمينار  سالن 1

 - 1000000 120000 )بدون اتصال به اينترنت(كامپيوتر سايت 2

 - 1200000 140000 )با اتصال به اينترنت(كامپيوتر سايت 3

 20000 10000 2000 كامپيوتر 4

 - 100000 20000 پرژكتور ويدئو 5

 15000 10000 2000 ويدئو 6

 - 10000 2000 تلويزيون 7

 20000 10000 2000 ديجيتال عكاسي دوربين 8

 60000 30000 6000 ديجيتال فيلم برداري دوربين 9

 10000 5000 1000 دوربين ديجيتال فيلم برداري سه پايه 10

 - 30000 5000 )بدون وسايل سمعي و بصري(جلسه اتاق 11
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 هزينه خدمات: 10 آيين نامه 2پيوست 

  

 رديف خدمات نوع واحد )ريال(قيمت
 26000  در داخل دانشگاه

30000 و در ساختمان جديد
 1 )ماهانه(اتاق اجاره مربع هر متر

جاري قيمت خريد در سال  2 مصرفي لوازم 

 عمومي دوره هاي آموزشي

 تخصصي اي آموزشيدوره ه

 انفرادي مشاوره عمومي
 مشاور با توافق مركز و اساتيد

 انفرادي مشاوره تخصصي

 3 مشاوره

و دانشكده  با توافق معاونت پژوهشي
 هاي مربوطه

 4 كارگاه آزمايشگاه و ساعت دستگاه

 5 اينترنت ساعت هر 3000

 رو يك 150

 رو دو 200
 4A 6كپي

 )صفحه هر(ساده 800

 )صفحه هر(با فرمول 1100
 7 تايپ

 8 ليزري پرينت )كاغ با(هر صفحه 300

 9 )قيمت تلفن مجزاحساب مي شود(ارسال فكس A4 صفحه هر 1500

 10 دريافت فكس )كاغذ با(هر صفحه 1000

 CD 11رايت عدد هر 1500

 رو يك 100

 رو دو 150
 A5 12كپي

 رو يك 300

 رو دو 400
 A3 13كپي

 A4 14اسكن هر برگه  عدد هر 1000

 A5 15اسكن هر برگه  ددع هر 500

 16 اسكن وخدمات گرافيكي عكس عدد هر 1000

 17 كار كامپيوتري كارشناس اداري هرساعت 10000
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   وسايل كرايه: 10 آيين نامه 3پيوست  
رديف نام وسيله )ماهانه(بها  اجاره تعداد 
 1 كوچك ميز كار 8000  

 2 بزرگ رميزكا 10000  

 3 پذيرائي ميز 4000  

 4 كامپيوتر ميز 10000  

 5 صندلي ساده 2500  

 6 چرخدار صندلي 7500  

 7 كمد 15000  

 8 فايل 12000  

 9 تلفن گوشي 4000  

 10 جالباسي 2000  
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