آئیي ًاهِ پضٍّشی داًشگاُ کزدعتاى

دستورالعمل اعطاء تسهیالت مالی برای چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
تِ هٌظَر کوک تِ ًشز علن ٍ تغْیل چاج کتاب تزای اعضاء ّیات علوی داًشگاُ کزدعتاى ٍ ًیش لاًًَوٌذ شذى رٍال پذیزػ
آثار تالیفی یا تزجوِ شذُ در شَرای ًشز ،هزاحل چاج کتاب اس عزیك اًتشارات داًشگاُ کزدعتاى تِ شزح سیز اعالم هی
گزدد:
 -1هَلف یا هتزجن تایذ عضَ ّیات علوی داًشگاُ کزدعتاى ٍ یا ًَیغٌذُ هغتملی اس یکی اس پضٍّشکذُّای داًشگاُ تاشذ.
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کتاب هَرد ًظز پظ اس تائیذ در شَرای گزٍُ ٍ داًشکذُ ٍ یا شَرای پضٍّشکذُ هَرد ًظز تِ شَرای ًشز داًشگاُ

ارعال هیشَد.
 -3تیزاص کتاب در شَرای ًشز داًشگاُ تعییي خَاّذ شذ.
 -4هعاًٍت پضٍّشی داًشگاُ تا عمف تیزاص  1500تزای چاج اٍل کتاب حوایت هالی تعول هیآٍرد.
 -5داًشگاُ کزدعتاى تزای ّز یک اس اعضاء ّیات علوی ،تغْیالت هالی تزای چاج حذاکثز یک کتاب در عال را تزاعاط
ضَاتظ هٌذرج در آئیي ًاهِ ًشز کتاب داًشگاُ فزاّن هیًوایذ.
 -6هجَس اعتفادُ اس آرم داًشگاُ تزای چاج کتاب حتی تذٍى حوایت هالی داًشگاُ هٌَط تِ داٍری ٍ تائیذ کتاب در شَرای
ًشز داًشگاُ اعت.
 -7هیشاى کوک هالی تزای چاج کتاب در لغع ٍسیزی هغاتك راتغِ سیز اعت:
( × kتیزاص × تعذاد صفحات کتاب)  ; 8/000/000 +کوک هالی (ریال)
تثصزُ  :1همذار  kتا تَجِ تِ شَرای ًشز داًشگاُ تزای ّز کتاب تعییي هی شَد ٍ همذار آى تایذ در هحذٍدُ  25تا  40تاشذ.
تثصزُ  :2در صَرت چاج کتاب در لغع رحلی ،رلعی یا جیثی ،حوایت هالی هحاعثِ شذُ اس راتغِ فَق تِ تزتیة در ضزایة
 0/8 ،1/6یا 0/5ضزب هی شَد.
 -8عضَ ّیات علوی هَظف اعت پظ اس چاج کتاب تعذاد  50جلذ اس کتاب را تِ هعاًٍت پضٍّشی داًشگاُ تحَیل دّذ.
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 -9هَلف یا هتزجن هلشم تِ اعتفادُ اس آرم اًتشارات داًشگاُ کزدعتاى تز رٍی جلذ ،پشت جلذ ٍ در صَرت اهکاى شیزاسُ
کتاب اعت.
تثصزُ  : 3در هَارد خاص تا تائیذ شَرای ًشز داًشگاُ ،اهکاى اعتفادُ اس آرم ٍ ًام ًاشز دٍم در کٌار آرم داًشگاٍُ ،جَد
دارد.
 -10هَلف یا هتزجن هَظف اعت عزح اًتخاتی تزای جلذ کتاب را تِ تصَیة شَرای ًشز داًشگاُ تزعاًذ.
 -11تزای تجذیذ چاج کتاب تا تغییزات کوتز اس  40درصذ ،هیشاى حوایت هالی داًشگاُ  30درصذ هیشاى حوایت هالی تزای
چاج اٍل اعت.
تثصزُ  :4در صَرت تغییز حذالل  40درصذ در هحتَای کتاب تا تائیذ داٍر ٍ شَرای ًشز داًشگاُ ،کتاب تِ عٌَاى یک
کتاب جذیذ تلمی خَاّذ شذ.
آخزیي تاستیٌی1391/12/21 :
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