شيوهنامه استفاده از سهميه اعتبار تكثير
مصوب هيأت رئيسه 49/10/01

تٍ مىظًس وظاممىذ كشدن استفادٌ اص سُميٍ اعتثاس تكثيش تخصيصي تهٍ داوجهيًنان داوجه اٌ تشتيهر مهذس
مًاسد رنل تصًنة شذ.
تعشنف :سُميٍ اعتثاس تكثيش تسُيالتي اعتثاسي اسر كٍ اص طشف داوج اٌ تهٍ مىظهًس اويهام امهًس تكثيهش ي
صحافي تٍ كاستشان اعطا ميشًد ي َيچ ًوٍ حمًق مادي سا تش داوج اٌ متشتة وخًاَذ كشد.
مادٌ  :1اعتثاس تكثيش داوجيًنان تشتير مذس

دس نك سال تحصيلي (دي ويمسال تحصيلي) تٍ ششح صنش اسر:

اسشذ :معادل  400تشگ پشنىر نك سي
دكتشي ي فشا دكتشي 500 :تشگ پشنىر نك سي
تثصشٌ  :1اعتثاس تكثيش تٍ تمام داوجيًنان (فاسغ اص وحًٌ يسيد تٍ داوج اٌ) تعلك ميگيشد.
مادٌ  :2اعتثاس تكثيش داوجيًنان انثاسگش تشتير مذس

دس نك سال تحصيلي (دي ويمسال تحصهيلي) تهٍ شهشح

صنش اسر:
اسشذ :معادل  650تشگ پشنىر نك سي
دكتشي ي فشا دكتشي 000 :تشگ پشنىر نك سي
تثصشٌ  :2سُميٍ اعتثاس تكثيش لاتل تمذنذ افضانش نا تثذنل دس لالة اعتثاس سنالي نا كاغز ي غيشٌ وخًاَذ تًد.
مادٌ  :3اعتثاس سُميٍ تكثيش تشاي داوجيًنان اسشهذ حهذاكثش  4ويمسهال تحصهيلي ي داوجهيًنان دكتهشي 0
ويمسال تحصيلي خًاَذ تًد.
تثصشٌ  :3سُميٍ اعتثاس تكثيشحذاكثش تا  3ماٌ پس اص دفاع معتثش خًاَذ تًد.
مادٌ  :4سُميٍ اعتثاس تكثيش ي صحافي پانانوامٍ ي سسالٍ داوجيًنان تٍ ششح صنش صًست ميگيشد.
پانانوامٍ كاسشىاسياسشذ 3 :وسخٍ صحافي تا چاج طالكًب دنييتال نا سي نا پجر جلذ ي َهش وسهخٍ  100تهشگ
كپي نا پشنىر نك سي سياٌ ي سفيذ
سسالٍ دكتشي 3 :وسخٍ صحافي تا چاج طالكًب دنييتال نا سي نا پجر جلذ ي َش وسخٍ  100تشگ نك سي
كپي نا پشنىر سياٌ ي سفيذ
تثصشٌ  :4داوجيًنان ميتًاوىذ تاتر صفحات ي وسخ ماصاد تش صفحات ي وسخ اعالن شذٌ تٍ صًست آصاد ي
نا تا استفادٌ اص سُميٍ اعتثاس تكثيش تاليماوذٌ اص خذمات تكثيش استفادٌ ومانىذ.
مادٌ  :5انه شيًٌ وامٍ دس  5مادٌ ي  4تثصشٌ دس َيأت سئيسٍ داوج اٌ تاسنخ 44/00/10تٍ تصًنة سسيذ ي اص
تاسنخ تصًنة لاتل اجشاسر.

